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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na introdução geral do livro A Percepção do ambiente1, Tim Ingold relata sua 

trajetória inicial no final da década de 1960 no curso de antropologia de Cambrigde e 

confidencia sua crescente desilusão com o abandono do senso de responsabilidade 

democrática e do compromisso com o desenvolvimento do conhecimento humano (inclusive 

pela excessiva disciplinarização) e a subserviência às demandas do complexo da industrial-

militar encampados pela ciência. 

Inadivertidamente, nos princípios dos anos 2000, eu tive vivências semelhantes no 

então maior centro de oceanografia do Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

A escolha inicial por um curso que se diz multi e até interdisciplinar parecia ter sido acertada 

nas primeiras aulas de introdução a oceanografia. A medida que o curso avançava, no entanto, 

as abordagens multi e interdisciplinares incipientes foram dando lugar a austeridade 

disciplinar. As ciências humanas eram completamente menosprezadas como algo não-

científico, pois não poderiam ser comprovadas em laboratórios. Os seres humanos não eram 

apenas menosprezados, mas tornados desprezíveis quando no máximo eram representados 

esquematicamente, dentro da abordagem sistêmica de Eugene Odum, como um objeto com 

função e trabalho equiparável a outros animais e sem qualquer variante política ou 

sociocultural. A função social das pesquisas científicas eram reduzidas à participação de 

laboratórios em megaprojetos de desenvolvimento via consultoria a grandes empresas e/ou 

em miniprojetos de assistencialismo que criam dependência de setores sociais à produção de 

conhecimento pela universidade. Dito de outro modo, a extensão universitária na ótica 

oceanográfica traduzia-se em promoção de desenvolvimento para alguns poucos e de 

subdesenvolvimento para todos os outros. 

Alguns anos depois de já graduado, fui descobrir que este contexto que vivi durante a 

graduação remonta as origens da ciência da pesca e oceanografia modernas enquanto parte de 

um projeto colonial: a conquista dos mares e oceanos pela modernidade, incluindo pelas 

ciências modernas. Em uma destas vertentes coloniais, força-se a modernidade ao setor 

pesqueiro na conquista de territórios marinhos de pesca pelos Estados Modernos em favor das 

indústrias de pesca nascentes e em prejuízo da pesca artesanal, que passa a ser desvalorizada 

culturalmente e  pilhada em seus recursos materiais. Esta conquista de territórios marinhos de 
                                                
1 Para diferenciar claramente expressões e títulos acadêmicos de expressões nativas, as primeiras serão colocadas 
em itálico e as segundas entre aspas (“”). 
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pesca tem sido chamado de modernização capitalista da pesca em diversos países, inclusive 

no Brasil, conforme relatado em Diegues (1983), McGoodwin (1990), Pálsson (1991), Lalli e 

Parson (1993), Vandergeest e Peluso (1995), Parsons (2002) e Roberts (2007). 

No Rio Grande do Sul (RS), um grupo de estudiosos de oceanografia reunidos na 

Sociedade de Estudos Oceanográficos do Rio Grande (SEORG) vão encontrar ressonância no 

projeto político nacional da ditadura civil-militar de tornar o setor pesqueiro em indústria de 

base nacional. Dentro deste contexto, a SEORG vai subsidiar com conhecimento técnico-

científico e mão-de-obra qualificada a modernização capitalista do parque industrial pesqueiro 

do RS, que viria a ser o maior do país segundo Torres et al (2010), e as instituições estatais 

responsáveis pelo manejo de recursos pesqueiros. Ao mesmo tempo, dentro do mesmo projeto 

político, inicia-se uma campanha de desvalorização da pesca artesanal, como atrasada, 

ignorante, desinteligente, supersticiosa e pouca produtiva, e de pilhagem de recursos 

pesqueiros. 

O projeto de modernização capitalista da pesca no RS da ditadura civil-militar é um 

fracasso do ponto de vista de transformar a pesca em indústria de base nacional. Por outro 

lado, é um sucesso no sentido de subsidiar as instituições estatais que regulam o uso de 

recursos com produção de conhecimento técnico-científico e formação de mão-de-obra 

qualificada até os dias atuais no RS, inclusive na formulação da Instrução Normativa 

Conjunta de 2004 (INC 2004) que regulamenta o uso de recursos pesqueiros no estuário da 

Lagoa dos Patos. 

No entanto, a relação entre saber e poder, ciência e governo, permaneceu por muito 

tempo obscura dissimulando-se nas moitas da neutralidade e da objetividade da ciência. 

Fazendo crer que é uma ciência neutra, objetiva e, além disso, multidisciplinar, a oceanografia 

vai (a)creditar-se como um foro privilegiado de produção de conhecimento e, 

consequentemente, de verdades sobre os mares entre todas as formas de saber, inclusive entre 

as ciências modernas. Cria-se um dogmatismo da oceanografia enquanto saber absoluto, total 

e universal que é chamado de exclusivismo epistemológico (SANTOS, 2005) ou totalitarismo 

epistêmico (MIGNOLO, 2004) na produção da não-existência de outros saberes sobre os 

mares. A oceanografia, desta forma, vai se tornar um caso exemplar de ápice de totalitarismo 

epistêmico na produção de uma monocultura do saber sobre os mares. 

Um sintoma deste tipo de totalitarismo foi o Projeto de Lei no 1266/88 proposto pela 

Associação de Oceanógrafos (AOCEANO) que previa a regulamentação da profissão de 

oceanógrafos com reserva de mercado. O único saber que teria autoridade científica 

oficializada sobre os mares, na produção de laudos técnicos por exemplo, seria a 
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oceanografia. O embuste gerado no Congresso Nacional com oposição dos biólogos à 

aprovação deste projeto fez com que a AOCEANO pedisse o arquivamento do mesmo. A 

mudança para o Projeto de Lei 3491-B/93, sem reserva de mercado, não representa uma 

mudança paradigmática, mas uma estratégia para a regulamentação da profissão. A estratégia 

funcionou: em 2008 este último projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional e 

sancionado pelo poder Executivo. O totalismo epistêmico, por outro lado, continua sendo 

reproduzido nos centros e congressos de oceanografia nacionais e internacionais. 

Esta práxis totalitária da oceanografia vai localiza-la em um grupo de pesquisadores 

dentro de um momento histórico da ciência, as Guerras da Ciência. Nos anos 1990, os 

debates sobre a natureza e a validade do conhecimento científico que produz e legitima 

transformações no mundo vão se acirrar nos Estados Unidos e nos países europeus. A 

discussão polarizava dois grupos de pesquisadores com diferentes concepções de ciência na 

transformação política da sociedade: um que defendia a ciência como objeto de estudo e 

fenômeno social e os que acreditavam na ciência enquanto produção de verdades2. Apesar de 

não ter participado do momento histórico em que as Guerras da Ciência eclodiu, a 

oceanografia brasileira insere-se no segundo grupo com a defesa da neutralidade e 

objetividade da ciência e (a)creditando-se como área de pesquisa privilegiada de produção de 

conhecimento-verdade sobre os mares. 

A partir do final da década de 1990, a pesca torna-se um campo de contestação no 

panorama científico do Rio Grande do Sul. Um segundo grupo de autores ligados à Teoria dos 

Comuns, a Antropologia Marítima, a Sociologia, a Geografia, a Educação Ambiental e até a 

própria oceanografia vão começar a produzir resultados distintos daqueles dos autores que 

defendem a ciência enquanto produção de verdades. Consequentemente, este segundo grupo 

de autores, implicitamente ou explicitamente, tem colocado a objetividade e a neutralidade da 

ciência em cheque inserindo-se no primeiro grupo de autores das Guerras da Ciência. 

Esta tese também se insere neste primeiro grupo de pesquisadores das Guerras da 

Ciência e no segundo grupo de autores no campo de contestação da pesca do panorama 

científico gaúcho ao tentar problematizar uma segunda frente de batalha nas Guerras da 

Ciência do RS: os conflitos entre racionalidade científica ocidental e os saberes das 

comunidades de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Desde os trabalhos de campo do 

mestrado em 2007, foram observados: 1 – diferenças entre as tomadas de decisão da 

comunidade pesquisada no mestrado (a Coréia) e o que é proposto na INC 2004; 2 – conflitos 

                                                
2 Sobre as diferentes concepções de ciência nas Guerras da Ciência, ver Santos (2004). 
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entre as comunidades de pesca e os gestores e agentes de fiscalização presentes no arranjo de 

co-manejo de recursos pesqueiros estuarino, o Fórum da Lagoa dos Patos (FLP); 3 – conflitos 

cotidianos entre as comunidades de pesca e as instituições responsáveis pela fiscalização do 

cumprimento da INC 2004, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e a Patrulha Ambiental (PATRAM); 4 – a reprodução na 

comunidade pesquisada no mestrado do ódio e desdém às instituições estatais de fiscalização 

e de produção de conhecimento; 5 – diferenças registradas pela bibliografia científica (ver por 

ex. KALIKOSKI; VASCONCELOS, 2007) entre os usos de recursos pesqueiros feitos pelas 

comunidades de pesca e a INC 2004; 6 – a produção e mobilização de conhecimento 

científico direcionado para o FLP e as propostas de uso de recursos serem mediadas pela 

racionalidade científica dos gestores e pesquisadores presentes no FLP; 7 – a articulação das 

tomadas de decisão do FLP (por ex.: os períodos de pesca da INC 2004)  com políticas 

nacionais para o setor pesqueiro (por ex.: Seguro Defeso). 

Através destas observações torna-se evidente que esta frente de batalha das Guerras da 

Ciência ganham contornos do que Laschefscki (2011) chama de conflito ambiental territorial, 

pois há uma tensão que se instala devido a incompatibilidades nos modos de apropriação do 

espaço. Esta tensão ocorre entre diferentes modos de conhecer, ou epistemes, na 

implementação da INC 2004. Neste sentido, esta tensão é político-epistêmica, usando um 

termo de Porto-Gonçalves (2009). Para colocar em perspectiva este conflito ambiental 

territorial que se surge com a tentativa de implementação da INC 2004 pelo Estado Moderno 

às comunidades de pesca, propõe-se o seguinte objetivo central para a tese: Descrever o 

processo de des-re-territorialização da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos (RS), numa perspectiva etnooceanográfica, gerado na implementação do atual 

modelo de manejo pesqueiro pelo Estado, a INC 2004. 

A hipótese que surge é a de que este processo faz parte de um projeto colonial de 

conquista pelo Estado Moderno de territórios estuarinos de pesca desta coletividade regional 

através da imposição da INC 2004. 

Para atingir tal objetivo e testar tal hipótese, parte-se da perspectiva situacional de 

Boaventura de Sousa Santos (2005). Segundo esta perspectiva, todos os conhecimentos são 

resultado da mobilização de recursos materiais e intelectuais e vinculados a contextos 

específicos, inclusive a racionalidade científica ocidental. Os conhecimentos seriam, então, 

perspectivas ou modos de conhecer que ganham o que eles nunca deveriam ter perdido: o 

status de paritariedade. 
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Na cena do conflito ambiental territorial foram identificados três modos de conhecer: 

o Conhecimento Ecológico Tradicional (CET), a Ciência Moderna positivo-reducionista 

(CMp) e o ratio ou pensamento governamental, o que vai exigir modificações na abordagem 

êmico/ético praticada normalmente nas etnociências. 

O êmico refere-se a descrição dos processos ambientais pelo CET dentro do contexto 

cultural onde ele é produzido. Diversos autores foram mobilizados para caracterizar o CET 

que culminam na clássica conceituação de Berkes (1999). O CET será analisado em dois 

níveis. O primeiro nível é o da comunidade e o segundo e principal nível de análise do êmico 

é o da coletividade regional. A coletividade regional é constituída por inúmeras comunidades 

de pesca que se localizam em uma mesma região e sofrem as mesmas influências ecológicas e 

sociais, inclusive a ação do Estado Moderno via INC 2004. Cada comunidade, segundo 

Bourgoignie (1976), é uma unidade básica fundamental de partilha cotidiana de atividades 

pesqueiras, do CET e do trabalho de campo feito pelo pesquisador. Duas comunidades foram 

escolhidas para serem o lócus do trabalho de campo, a comunidade da Coréia e a comunidade 

da Torotama. Ambas foram escolhidas por partilharem o cotidiano de atividades pesqueiras 

em ecozonas distintas, ou seja, espaços reconhecidos pelos nativos enquanto unidades de 

recursos pesqueiros diferentes: a Coréia em espaço classificado como “criador de peixe” e a 

Torotama em “lugá de passage de peixe”. Os dados de campo serão complementados por 

outras pesquisas que utilizaram metodologia semelhante para que se possa fazer algumas 

generalizações para a coletividade regional de pesca. 

Na abordagem tradicional êmico/ético, o ético refere-se aos processos ambientais 

descritos pela CM. A CM, nesta tese, é concebida enquanto processo social e caracterizada 

como monstro mítico positivo-reducionista a la Feyerabend constituída de oito mitos ou 

valores com as quais ela opera no enquadramento da realidade. Este monstro mítico é, na 

verdade, uma vertente da CM e será chamada de Ciência Moderna positivo-reducionista 

(CMp). Os mitos da CMp foram identificados através da mobilização de diversos autores, 

entre eles Turnbull (2000), Shiva (2003), Mignolo (2004), Santos (2004; 2005; 2010), 

Feyerabend (2007) e outros. Já o ratio governamental é definido segundo Michel Foucault, 

sobretudo a partir de sua obra Segurança, território, população, como governamentalização 

do Estado. Nesta tese, da-se ênfase na conduta de condutas feitos no e pelo Estado. As ações 

do Estado vão ser feitas a partir de conhecimentos e verdades produzidos e mobilizados, ou 

seja, dentro o que Jonathan Xavier Inda (2005) chama de regimes epistemológicos de 

inteligibilidade, que tornam a realidade visível ao ratio governamental. Outros autores como 

Asad (1991) e Thomas (1994) arrebatam a discussão ao definir uma vertente colonialista do 
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ratio governamental que, dependendo dos regimes epistemológicos com os quais o Estado é 

governamentalizado e opera, estabelece um processo de colonialismo cultural. Desta forma, 

fica convencionado que o ético nesta tese refere-se ao ratio governamental. 

Para o caso a análise do ético, também é necessário definir a unidade básica de 

mobilização e produção de conhecimento e verdades para o ratio governamental. Segundo 

Whitt (2009), os estudos culturais tem evidenciado que este processo tem sido feito por 

comunidades epistêmicas. Dito de outra forma, precisa-se saber quem governamentaliza o 

Estado Moderno e com quais regimes epistemológicos de inteligibilidade na formulação da 

INC 2004 para descrever e analisar o ético. 

Desta forma, todos os modos de conhecer são epistemologicamente situados e a 

abordagem hegemônica nas etnociências de polarização global X local entre racionalidade 

científica ocidental e conhecimentos não-ocidentais não faz sentido aqui senão para falar da 

primeira como uma versão globalizada de uma tradição local de conhecimento. A 

racionalidade ocidental enquanto versão globalizada de uma tradição local faz parte de um 

processo de produção de uma hegemonia ou dominação europeia dos demais povos, ou seja, 

de um processo de colonialismo cultural. 

Normalmente, a abordagem êmico/ético é utilizada nas etnociências para definir 

elementos qualitativamente compatíveis ou comensuráveis entre o CET e a CM ao compará-

los através de fragmentos discursivos, como recomendam Nadasdy (2003) e Menzie e Butler 

(2006) por exemplo. No entanto, a ênfase não é no problema da integração de conhecimentos 

explicitado por ambos os autores, mas em um conflito ambiental territorial. 

Para colocar este conflito ambiental territorial que emerge em meio a uma tensão 

político-epistêmica instalada pela implementação da INC 2004 em perspectiva, houve a 

necessidade de desenvolver uma abordagem própria de território, a de território como 

conhecimento. O primeiro autor a desenvolver esta abordagem foi o geógrafo norte-americano 

Bernard Nietschman (1989) ao estudar comunidades de pesca de Torres Strait na Austrália. 

No entanto, a abordagem do autor restringe-se apenas a produção de territórios através do 

CET. Dialogando com outros autores, como Raffestin (1993), Certeau (1998), Rose (2004), 

Foucault (2008), Santos (2004; 2005; 2010), formula-se que o território é um espaço 

epistêmico, ou seja, um espaço de produção de conhecimentos. O que vai diferir os territórios 

entre si são as lógicas operatórias próprias de cada um dos modos de saber na produção de um 

espaço. No caso estudado, os territórios estudados são aqueles produzidos pelo CET e pelo 

ratio governamental. A CMp é apropriada pelo ratio governamental na produção e 

implementação da INC 2004. 
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A partir da abordagem proposta, o processo de desconstrução de territórios na sua 

reconstrução em novas bases torna-se sinonímia do processo de destruição dos modos de 

conhecer tradicionais em favor de uma ciência alienígena, produzindo-se uma monocultura do 

saber. Dito de outro modo, o processo de des-re-territorialização de Haesbaert (2006) torna-

se sinônimo de epistemicídio (SANTOS, 2005), de matança de mentes (FEYERABEND, 

2007) ou como queiram chamar a destruição cognitiva criadora ou as campanhas de terror 

empreendidas pela e na modernidade. 

Através desta abordagem de território como conhecimento e de êmico/ético 

modificado, as descrições dos territorios produzidos pelo CET e pelo ratio governamental 

serão feitos separadamente e, após, será visto como um atua na conquista do outro, a des-re-

territorialização. Portanto, esta abordagem êmico/ético com modificações associada a do 

território como conhecimento é mais adequada para os objetivos de análise situacional. 

Se diferentes modos de conhecer definem a base epistêmica dos territórios, os sistemas 

de manejo de recursos naturais requerem uma modalidade de produção do espaço dos 

respectivos conhecimentos. A partir de Lertzman (2009), é possível afirmar que os sistemas 

de manejo de recursos naturais referem-se a regulação da relação homem/ambiente e, por 

isso, necessitam da mobilização de conhecimentos e verdades dos modos de conhecer 

específicos ao manejo de pessoas no uso dos recursos naturais. Neste sentido, o que vai 

diferenciar os sistemas de manejo de recursos naturais entre si é o conhecimento que os opera: 

o que é operado pelo CET, chama-se sistema de manejo de recursos tradicional (MT); aquele 

que é operado  via ratio governamental ou pela CM, é um sistema de manejo de recursos 

moderno (MM). 

A adoção desta definição de sistemas de manejo de recursos naturais permite que o 

MT e o MM sejam inseridos na perspectiva situacional e na abordagem de território como 

conhecimento na análise do conflito ambiental territorial em perspectiva. A articulação destes 

conceitos permite uma releitura das bibliografias sobre manejo de recursos pesqueiros 

inserindo-as na ênfase foucaultiana de mediação espacial do poder na produção de um espaço. 

Na produção de um espaço epistêmico também será dado ênfase ao tempo porque a 

INC 2004 impõe períodos de pesca, além de delimitar um espaço estuarino. O tempo e o 

calendário vão ser inseridos na perspectiva situacional de Santos (2005) e serão considerados 

objetos de relações de poder através de diversos autores, entre eles Gourevitch (1975), 

Foucault (1987), Chesneaux (1989), Rutz (1992), Thompson (1998), Broda (2001), Hassig 

(2001), Le Goff (2003). As diferentes concepções de tempo bem como os instrumentos ou 

técnologias de controle do tempo, os calendários, vão ser definidos e situados enquanto 
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resultado de um modo de produção do tempo e do calendário. Desta forma, as concepções de 

tempo também podem ser analisados de forma situada e, portanto, paritária: o tempo 

tradicional produzido pelo CET e o tempo disciplinar produzido pelo ratio governamental. No 

caso do calendário, uma proposta analítica ampliada de Evans-Pritchard (2007), possibilitada 

por Le Goff (2003), pode ser usada para ambos os calendários a partir da descrição do ciclo 

conceitual/cósmico e de atividades e do calendário produzidos pelos respectivos modos de 

conhecer. Henry Rutz (1992) arrebata a abordagem teórica colocando as relações de poder em 

evidência entre as diferentes concepções de tempo através de uma política do tempo. Segundo 

este autor, a produção de um tempo dominante ou hegemônico se dá através de tecnologias de 

controle do tempo, como o calendário, que viabilizam a apropriação do tempo de outros, a 

rotinização e a legitimação da concepção de tempo que se deseja tornar hegemônica. Os dois 

primeiros processos será utilizado para fins analíticos nesta tese.  

Dialogando com esta perspectiva integradora de território definida pelos aportes 

teórico-analíticos que evidenciam a cultura e a política acima, tem-se um ponto de vista 

dentro da etnoecologia, a etnooceanografia. Segundo Marques (2001: p.16), etnoecologia 

pode ser definida como: 
 

...o campo de pesquisa (científica) transdisciplinar que estuda os pensamentos 
(conhecimentos e crenças), sentimentos e comportamentos que intermediam as 
interações entra as populações humanas que os possuem e os demais elementos dos 
ecossistemas que as incluem, bem com os impactos ambientais daí decorrentes. 

 
A etnooceanografia coloca em perspectiva na etnoecologia as interações entre as 

populações e um determinado tipo de ambiência do ecossistema, os ecossistemas marinhos, 

estuarinos e/ou costeiros. Longe de representar a fundação de mais uma etnoárea, etno-coisas 

ou etno-X, a etnooceanografia se assume enquanto uma perspectiva possível da etnoecologia, 

a perspectiva etnooceanográfica. Em Águas da Coréia: uma viagem ao centro do mundo em 

uma perspectiva etnooceanográfica foi feita a descrição do sistema comportamental e dos 

processos ambientais segundo uma dada cultura em seus próprios termos em uma perspectiva 

etnooceanográfica devido a comunidade de pesca estudada evidenciar o “problema d’água”, 

que inclui o “peixe”, para as tomadas de decisão. 

Nesta tese, na abordagem êmico/ético proposta, a perspectiva etnooceanográfica 

também se justifica porque a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos 

toma decisões com ênfase no “problema d’água” ou no “negócio d’água”, que inclui o 

“peixe”, e a comunidade epistêmica que governamentaliza o Estado Moderno na formulação 

da INC 2004 tem grande parte de seus integrantes formados em oceanografia. Desta forma, a 
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etnooceanografia pretende fornecer perspectiva adequada aos territórios produzidos por 

ambos os modos de conhecer. A perspectiva etnooceanográfica representa, portanto, um 

norte, uma orientação, um modo de organizar os dados etnográficos. 

Para atingir o objetivo geral supracitado dentro da abordagem teórico-analítica 

proposta, esta tese foi dividida em quatro partes. A primeira parte é o referencial teórico, onde 

se constrói a abordagem ou conceituação do território enquanto conhecimento e dos sistemas 

de manejo como uma modalidade de conduzir condutas ou de manejar pessoas através de um 

modo de conhecer na produção de um território. Os diferentes modos de conhecer, ou 

epistemes, em cena no conflito ambiental territorial são conceituados e inseridos na 

perspectiva situacional de Santos (2005): o Conhecimento Ecológico Tradicional (CET), a 

Ciência Moderna positivo-reducionista (CMp) e o ratio ou pensamento governamental. O 

ratio governamental é conceituado a partir das discussões de Foucault (2008) sobre a 

governamentalização do Estado Moderno e complementado por outros autores que definem a 

vertente colonial do Estado Moderno dentro do colonialismo cultural. O colonialismo 

enquanto processo e formação cultural da modernidade é o eixo em torno do qual é 

organizado e construído o referencial teórico. 

Na segunda parte, a metodologia, são definidas quais são as comunidades de pesca e a 

epistêmica que situam a descrição que será feita na última parte: o processo de des-re-

territorialização da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos gerada pelo 

Estado Moderno. Nesta segunda parte também descreve-se a abordagem a cada uma das 

comunidades de pesca e a epistêmica na coleta e na análise dos dados. 

A terceira parte da tese refere-se a contextualização histórica do processo de des-re-

territorialização da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos gerado pelo 

Estado Moderno. Esta contextualização é feita desde o período colonial, passando pelo 

período de início da modernização capitalista da pesca nos anos 1950-60 e pelo colapso dos 

recursos pesqueiros nos anos 1970-80, até a década de 1990, quando há a formação do Fórum 

da Lagoa dos Patos (FLP) e a formulação da atual legislação que regulamenta o uso de 

recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos, a Instrução Normativa Conjunta de 2004 

(INC 2004). Por outro lado, descreve-se uma outra versão sobre o colapso dos recursos 

pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos que é produzida pela comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no RS e, consequentemente, é oficializada nas instituições estatais 

de MM. Esta versão oficializada contribui para o projeto de colonial de des-re-

territorialização da coletividade regional de pesca. Como resultado desta terceira parte, 
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define-se os regimes epistemológicos de inteligibilidade dentro dos quais age o Estado 

Moderno na implementação de um MM no RS. 

Finalmente, na última parte desta tese, é descrito o processo de des-re-territorialização 

da coletividade regional de pesca da Lagoa dos Patos gerada pela INC 2004. Primeiramente, 

descreve-se os modelos de espaço e de tempo produzidos pelo CET da coletividade regional e 

pelo ratio governamental do Estado Moderno. O espaço é descrito física e socialmente. O 

tempo é descrito em três níveis: o ciclo conceitual e o de atividades e o calendário tradicional. 

Em seguida, é descrito o processo de des-re-territorialização da coletividade regional de pesca 

na territorialização estratégica do pensamento governamental. Por outro lado, a coletividade 

regional de pesca não aceita passivamente a territorialização estratégica reapropriando-se 

taticamente do espaço disciplinado na produção de espaços de R-existência, a territorialização 

tática. 

Por fim, gostaria de expressar uma expectativa na adoção da práxis teórico-

metodológica desta pesquisa: que a abertura a novas matrizes de racionalidade e a um mundo 

epistemológico mais diverso gere novas teorias e que elas forcem uma revisão no status 

ontológico das velhas idéias clássicas da oceanografia clássica. Com novos elementos 

conceituais e metodológicos a oceanografia possa ser repensada continuamente a si mesma e 

vislumbrar por qual razão ela tem produzido e utilizado conhecimentos. Aos órgãos 

governamentais, obstinadamente sempre aquém e muitas vezes contrários às demandas 

sociais, um alerta: a Oceanografia Social ou Humana emerge como mais um campo do 

conhecimento com extensão nas lutas sociais pela democratização cada vez mais profunda do 

Estado e do direito na terra e também no mar. 
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2. COLONIALISMO CULTURAL 

 

 
Plano de extermínio: arrasar a erva, arrancar pela raiz até a última plantinha ainda 
viva, regar a terra com sal. Depois, matar a memória da erva. Para colonizar as 
consciências, suprimi-las; para suprimi-las, esvaziá-las de passado. Aniquilar toda 
prova de que na comarca houve algo mais que silêncio, cadeias e tumbas. Está 
proibido lembrar. Formam-se quadrilhas de presos. Pelas noites, os obrigam a tapar 
com pintura branca as frases de protesto que em outros tempos cobriam os muros da 
cidade. A chuva, de tanto golpear contra os muros, vai dissolvendo a pintara branca. 
E reaparecem, pouco a pouco, as palavras teimosas (Eduardo Galeano, 2001: p.208). 

 

O colonialismo é um projeto cultural da modernidade (THOMAS, 1994). Tão 

importante e brutal quanto a superioridade militar e a organização político-econômica, a 

cultura de dominação e seus efeitos também são parte de um projeto de conquista e controle 

das sociedades colonizadas (COHN, 1996). A cultura de dominação está ligada aos meios e 

aos fins da conquista colonial (DIRKS, 1996). Com variados graus e formas de violência, as 

sociedades colonizadas foram forçadas a transformações sociais e culturais que as conduziram 

ao mundo moderno (ASAD, 1991; DIRKS, 1996). Portanto, apesar de comumente ser 

entendido apenas como um processo econômico, político e militar, o colonialismo é também 

um processo (THOMAS, 1994) e uma formação cultural (DIRKS, 1996). 

Para alguns autores (ASAD, 1991; THOMAS, 1994), o colonialismo enquanto 

processo e formação cultural de dominação, ou colonialismo cultural, surge com a 

governamentalização do Estado Moderno,  entre o fim do século XVI e o início do século 

XVII na Europa ocidental3. O termo governamentalidade foi cunhado por Foucault em suas 

aulas entre os anos de 1977 e 1978 no College de France e se refere ao resultado do processo 

de tornar o Estado administrativo no sentido moderno, o Estado governamentalizado4. Dito de 

outro modo, é a instauração de Estados Modernos territoriais, administrativos e coloniais, a 

partir da ruptura da ordem feudal tradicional. Com a governamentalidade nasce uma arte 

absolutamente específica de governar, uma arte que tinha sua própria razão, sua própria 

                                                
3 A datação do início do processo de governamentalização do Estado Moderno apresentado pelos autores é com 
base em Foucault (2008). 
4 Michel Foucault tem usado o termo governamentalidade com vários significados, sendo três ênfases principais 
identificados por Walters (2012) com fins meramente analíticos. A primeira é o exercício do poder em termos de 
conduta de condutas não confinado apenas à esfera do Estado. A segunda refere-se a um domínio particular de 
governança: a governança de e pelo Estado (p.12). O terceiro seria artes e técnicas de governar o Estado e seus 
sujeitos. Como pode ser visto na discussão que se segue, em função do objetivo desta tese, a governamentalidade 
será discutida de forma perpendicular às duas últimas ênfases identificadas por Walters (2012): o exercício de 
poder em termos de conduta de condutas de comunidades de pesca executado via tecnologia de governo pelo 
Estado Moderno em sua vertente colonial na tentativa de impor uma epistemologia. 
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racionalidade, sua própria ratio, um marco na história da racionalidade ocidental 

(FOUCAULT, 2008: p.383). 

O processo de governamentalização do Estado, e a ruptura com as estruturas feudais 

tradicionais, inicia-se no século XVI e consolida-se no século XVIII com a razão econômica 

dando novo conteúdo e novas formas à racionalidade do Estado (FOUCAULT, 2008). Com a 

razão econômica, tem-se um ratio de governo ou ratio governamental 5  com vias de 

pensamento e ação mais ou menos calculadas e sistematizadas que objetivam moldar, regular 

ou manejar o comportamento de outros, sejam eles trabalhadores de fábricas, prisioneiros, 

enfermos de hospital psiquiátrico, habitantes de um território ou de uma dada população. É o 

exercício do poder, uma forma de dominação, a partir de então moderno, em termos da 

conduta de condutas via um ratio governamental (INDA, 2005; FOUCAULT, 2008; 

WALTERS, 2012).  

Dizer, no entanto, que seria um conhecimento específico ao governo não seria de todo 

exato. O surgimento do Saber do Estado é contemporâneo ao movimento Renascentista de 

fins do século XVI e século XVII caracterizado por Johannes Kepler, Galileu Galilei, René 

Descartes e outros e sua consolidação no século XVIII é contemporânea ao movimento 

Iluminista de fins do século XVII e primeira metade do século XVIII e da Era das Revoluções 

científicas. O Saber do Estado em seus próprios procedimentos deve ser um conhecimento 

científico (FOUCAULT, 2008: p.471). A ciência moderna torna-se absolutamente 

indispensável para um bom governo. Apesar de não ser um conhecimento próprio/interno do 

governo, não se governa mais prescindindo dos resultados da ciência. A ciência moderna, ao 

mesmo tempo que anuncia sua pureza teórica, reivindica o direito de ser levada em 

consideração pelo governo nas tomadas de decisões (FOUCAULT, 2008).  

A economia vai ser a principal ciência que irá moldar o Estado como maneira de 

fazer, o Estado como maneira de pensar a partir do século XVIII e vai introduzir algumas 

linhas fundamentais da governamentalidade moderna e contemporânea. A economia vai fazer 

emergir domínios de análise, de saber e de intervenção e campos de objetos (FOUCAULT, 

2008). Outras ciências (por ex.: medicina, criminologia, políticas públicas, sociologia e 

criminologia) vão fazer parte do arcabouço variado de conhecimentos e especialidades que 

irão embasar a prática governamental ao longo da história da governamentalidade (INDA, 

2005; FOUCAULT, 2008). 

                                                
5  Em Foucault (2008), podemos encontrar várias expressões equivalentes a ratio de governo ou ratio 
governamental, tais como razões de governo, razões políticas, racionalidades de governo e ratio de Estado. Para 
padronizar, adotamos ratio governamental ou pensamento governamental. 
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As diversas racionalidades provenientes dessas diferentes ciências vão delimitar 

entendimentos específicos dos objetos da prática governamental (o pobre, a sociedade civil, a 

economia, etc.) e definir objetivos de governo e os experts, as autoridades e o local 

institucional autorizados a produzir verdades sobre estes objetos (INDA, 2005). Segundo 

Foucault (1979; 1987), entende-se por verdade um conjunto de regras e procedimentos 

regulamentados pela produção, pela lei, pela distribuição e pela circulação através do qual se 

discrimina o verdadeiro do falso, se estabelece proposições verdadeiras. A verdade estaria 

ligada a um regime de verdade, ou seja, aos sistemas de poder que a produz e a mantém. 

Assim, as diversas racionalidades das ciências autorizadas a produzir conhecimentos e 

verdades sobre delimitado objeto vão definir o caráter epistemológico do ratio 

governamental. Os experts, as autoridades e as condições epistemológicas, institucionais, 

técnicas e da circulação e de produção de verdades terão importante papel na produção e 

mobilização de conhecimentos e de verdades. A análise e a representação da realidade 

desenvolvidas e estruturadas a partir dos conhecimentos e das verdades produzidos e 

mobilizados, tornam a realidade inteligível de modo a possibilitar a prática governamental. 

Dito de outra forma, a elaboração de ações do Estado vão ser feitas dentro de regimes 

epistemológicos de inteligibilidade (INDA, 2005). O Estado Moderno, enquanto um esquema 

de inteligibilidade, vai gerir as coisas, a economia, a população e o próprio governo 

(FOUCAULT, 2008) inscrito em um marco epistemológico, o ratio governamental exposto 

acima ou mentalidade de governo. O ratio governamental é uma das três dimensões da 

governamentalidade, segundo Inda (2005). 

Para Weber, a própria organização burocrático-administrativa vai atender a 

modalidade técnico-científica (SAINT-PIERRE, 2004), como a separação departamental e de 

acordo com disciplinas (história, biologia, literatura, etc.) em universidades e colégios, por 

exemplo (GRINDE e JOHANSEN, 1995). As universidades, por sua vez, vão ter um papel 

fundamental na formação de pessoal administrativo (para o Estado, empresas, etc.) para 

refletir sobre as técnicas a serem empregadas para os devidos fins (FOUCAULT, 2008). Esta 

natureza do aparato burocrático, incluindo o pessoal administrativo, cuja matriz de 

racionalidade oriunda de instituições científicas, corresponde a uma institucionalização de 

racionalidade (WEBER6 1946 APUD NADASDY, 2003) que gera uma departamentalização 

da sociedade (GRINDE e JOHANSEN, 1995). A institucionalização de racionalidade 

constitui, como pontuamos acima, o ratio governamental. 

                                                
6 WEBER, Max. From Max Weber: essays in sociology. New York: Oxford University Press, 1946. 
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Por outro lado, a ciência também é influenciada e moldada pelo contexto social, 

econômico e político. Pode-se citar inúmeros exemplos como a famigerada relação entre as 

teorias raciais da antropologia alemã e o Estado racial criado pelos Nazistas alemães 

(EVANS, 2010), o surgimento de diversas vertentes da eugenia na América Latina e a 

predominância de determinadas vertentes em função dos diferentes contextos políticos dos 

países (STEPAN, 2005), o surgimento e o desaparecimento de linhas de pesquisa assim como 

a formulação de grandes projetos de pesquisa devido às diretrizes políticas de financiamento à 

pesquisa pelo Estado (NELKIN, 1996; EVANS, 2010) e a privatização do conhecimento 

através da relação universidade-indústria (ARONOWITZ, 1996). Não por acaso, o cientista 

político Joseph Harberer descreve a relação da ciência com o Estado de prudente 

aquiescência em função da resposta da primeira às pressões políticas (NELKIN, 1996). 

Uma outra dimensão da governamentalidade é o domínio dos mecanismos práticos 

como gráficos, tabelas, fórmulas, códigos normativos, calendários, procedimentos padrão para 

a implementação de hábitos, técnicas pedagógicas, terapêuticas e punitivas, métodos de 

avaliação, etc. Através destes complexo de técnicas, instrumentos, medidas e programas, as 

autoridades de vários tipos tentam moldar, normalizar e instrumentalizar a conduta, o 

pensamento, decisões e aspirações humanas de forma a atingir o objetivo almejado. Estas são 

as técnicas de governo ou tecnologias de governo (RUTZ, 1992; INDA, 2005). Em uma 

análise de governo, deve-se então atentar às vias de associações e de dissociações entre 

práticas e aparatos políticos na gestão em larga escala das características da população e na 

escala local da conduta dos indivíduos sob o território jurídico-político (ROSE, 2004). Neste 

sentido, além de modalidade de representação da realidade como discutido acima para o ratio 

governamental, a ciência moderna serve de aparato técnico e instrumental ao Estado para a 

intervenção da realidade. 

Da atividade governamental surgem os que governam e os que são governados, os 

diversos tipos de indivíduos, identidades coletivas e agentes, ou seja, a terceira dimensão da 

governamentalidade: os sujeitos de governo. O foco nos sujeitos de governo revela como as 

práticas governamentais tentam cultivar particulares tipos de identidades individuais e 

coletivas, bem como de subjetividade. Enfatiza como o governo está intimamente envolvido 

em fazer sujeitos modernos, para que ajam e pensem como tal (INDA, 2005; FOUCAULT, 

2008). Assim, o governo molda a conduta e o pensamento do sujeito: ele governa-

mentalidade(s) que ele mesmo produz ou estimula. 

Há duas questões importantes que se deve destacar sobre os sujeitos de governo. 

Primeiro que a regulação da conduta dos sujeitos não é assunto apenas do Estado e de suas 
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instituições, mas envolve múltiplas entidades (atores sociais, organizações, instituições, 

agências, etc.) no exercício de autoridade sobre a conduta de seres humanos. Desta forma, o 

governo está dentro e fora do contexto do Estado (FOUCAULT, 2008; INDA, 2005). 

A segunda questão importante sobre os sujeitos de governo é que as práticas 

governamentais não tem completo sucesso com seus objetivos de fazer sujeitos modernos. É 

necessário também observar como os agentes, indivíduos, etc., ou seja, os governados, 

aceitam, adaptam-se ou resistem às (in)gerências do ratio governamental (INDA, 2005). 

Portanto, com a governamentalização do Estado aparece um tipo de relação entre 

poder e saber: o governo e a ciência. Essa espécie de unidade (...), de magma, (...), mais ou 

menos confuso de uma arte de governar, que seria ao mesmo tempo saber e poder, ciência e 

decisão (FOUCAULT, 2008: p.472). Há um continuum entre a racionalidade científica e o 

ratio governamental, ambos inscritos no marco epistemológico da racionalidade ocidental. É 

nesta espécie de unidade expressa como um continuum entre ambas as racionalidades é que 

propomos que seja entendida a máxima de Francis Bacon (1857/1874: p.253): 

Conhecimento... é poder. 

Variadas configurações de saber/poder moderno surgem no Estado 

governamentalizado, como estruturas e projetos que visam o bem estar da população 

(prosperidade, longevidade, produtividade, segurança, etc.) e as que estabelecem relações de 

força, de violência e de dominância obrigando o curso histórico da modernidade aos povos 

dominados (INDA, 2005; FOUCAULT, 2008). Neste último caso, a modernidade, e suas 

formas de saber/poder, emergem então em seu curso colonial. Conhecimento e poder formam 

parte de um só projeto de controle, de regulação da conduta dos sujeitos, de dominância e de 

transformação social e cultural rumo a modernidade, o projeto colonial (DIRKS, 1992; 1996; 

THOMAS, 1994). Pode-se dizer, então, que o colonialismo enquanto processo cultural de 

dominação da modernidade é uma formação cultural (DIRKS, 1996). 

Para a implantação do projeto colonial, foi necessário a reconstrução de aspectos 

fundamentais e da lógica da sociedade (DIRKS, 1996). Dentro deste projeto, a ciência 

moderna também vai ter um papel crucial. A cada nova aquisição territorial, a metrópole 

colonial irá mapear, descrever e classificar a zoologia, geologia, botânica, etnografia, história, 

sociologia, produtos econômicos, etc. da nova colônia em formas textuais inteligíveis para o 

Estado Moderno (definir e classificar o espaço separando as esferas públicas e privadas, 

registrar as vendas comerciais, contar e classificar suas populações, padronizar línguas e 

escritas, substituir as instituições religiosas no registro do nascimento, casamento e morte, 

produzir enciclopédias, dicionários geográficos, mapas, dados estatísticos, códigos legais, 
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documentos e relatórios oficiais, histórias administrativas, etc.) as coisas, a economia e os 

sujeitos e forçar mudanças sociais e culturais para configurações consideradas modernas 

(COHN, 1996; DIRKS, 1996). Dito de outra forma, será necessário a produção e a 

mobilização de conhecimentos de modo a possibilitar uma realidade analisável, 

representável, inteligível para a prática governamental. Como dito acima, as coisas, a 

economia e os sujeitos precisam estar inscritos no esquema de inteligibilidade do Estado 

Moderno, o ratio governamental, para ser visível e passível de sua gestão que tem como fim, 

em sua vertente colonialista, obrigar o curso da modernidade. 

A ruptura e a disjunção que o projeto colonial de poder, de conhecimento e de sujeito 

introduz um avanço triunfal da modernidade, substituindo ordens econômicas, sociais e 

epistêmica consideradas antigas e tradicionais pela ordem moderna. Esta ruptura 

unidirecional do tradicional para o moderno enquanto projeto colonial revela o lado obscuro 

da modernidade. Por um lado, a modernidade aparece como a única realidade existente e, 

consequentemente, desvela-se o totalitarismo do conceito ocidental de modernidade. Por 

outro, o colonialismo revela o fato de nunca ter havido, nem poder haver, modernidade sem 

projeto colonial de poder, de conhecimento e de sujeito (MIGNOLO, 2004). Dito de outro 

modo: nunca houve modernidade sem vertente colonial. Portanto, o colonialismo é um projeto 

cultural da modernidade.  

Se surge com o Estado governamentalizado, isso quer dizer que o colonialismo 

cultural não teve seus primórdios no estabelecimento de uma relação de dominação entre os 

europeus e os não-europeus. O colonialismo cultural nas colônias também vai ter um papel 

crucial na constituição da metrópole. Diferente da via de mão única civilizatória no sentido 

metrópole-colônia que usualmente se imagina, teorias, experiências e práticas realizadas 

inicialmente na colônia são aplicadas na metrópole, além do vice-versa (COHN, 1996). 

Nicholas Thomas (1994: p.04) resume de forma bem didática a relação entre Estado 

governamentalizado e colonialismo cultural: 
 

…the ‘governmentality’ that these knowledges and programmes amount to is not a 
transhistorical feature of all polities, but a distinctively modern development that 
displaced other modes of political power and state dominance. The prison, welfare 
systems, town planning and political economy an all be seen as expressions of this 
order of governmentality, which is manifested both in colonial administration and in 
changes in metropolitan policies and institutions. In effect, modernity itself can be 
understood as a colonialist project in the special sense that both the societies internal 
to Western nations, and those they possessed, administered and reformed elsewhere, 
where understood as objects to be surveyed, regulated and sanitized. 

 
Portanto, o colonialismo cultural, a partir da governamentalização do Estado e da 

expansão europeia, torna-se um fenômeno planetário, executado tanto na metrópole, processo 
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chamado de colonialismo interno7, quanto nas colônias (THOMAS, 1994). Este projeto 

cultural de dominação tanto dos habitantes das colônias quanto dos habitantes das metrópoles 

(colonialismo interno) pelo Estado (metrópole) governamentalizado revela o que Bernard S. 

Cohn (1996) chama de caráter colonial do Estado Moderno. 

Por outro lado, os colonialistas formaram diferentes concepções de lugares e de 

sociedades na mesma ou em épocas distintas e, consequentemente, diversas diretrizes e 

instrumentos de como as mesmas ou diferentes sociedades deveriam ser governadas. É 

essencial não simplificar o ratio governamental a um domínio homogêneo, hermético e/ou 

monolítico. Ele tem suas contradições internas: é heterogêneo e parcial; seus códigos 

hegemônicos e narrativas são reavaliados, reorganizados e experimentados (ASAD, 1991; 

THOMAS, 1994); e as complexas constelações de instituições governamentais tem diferentes 

agendas e interesses (NADASDY, 2003). Além disso, ainda há a resistência dos sujeitos 

colonizados (INDA, 2005). Portanto, com a instalação desta relação de poder moderno, 

emergem processos de resistência e de conflitos: entre diferentes interesses coloniais, entre os 

colonizados e entre colonizadores e colonizados (ASAD, 1991). 

A diversidade de facetas supracitadas do colonialismo cultural geraram variadas 

situações coloniais (STOCKING, 1991; THOMAS, 1994) que não terminaram com o fim dos 

impérios coloniais (SANTOS, 2005). Com o processo de libertação de nações no pós-guerra, 

tem-se diversas situações pós-coloniais nas mais plurais e particularizadas expressões que 

engendram diferentes formas de colonialismo cultural (STOCKING, 1991; THOMAS, 1994; 

HOPPERS, 2002), inclusive na dimensão epistemológica que se tem ressaltado aqui. O fim 

do colonialismo político com a formação de diversos Estados-nação independentes a partir 

das colônias não significou o fim do colonialismo como processo ou formação cultural. Ao 

contrário, o colonialismo cultural ainda opera (MIGNOLO, 2004; SANTOS, 2005) enquanto 

vertente do Estado governamentalizado. Afinal, como foi visto, o Estado Moderno tem sua 

faceta colonial, o caráter colonial do Estado Moderno. 

Assim, torna-se necessário situar o esforço colonial em três eixos: quem (França, Grã-

Bretanha, Bélgica, etc.), onde (colonialismo interno, India, Australia, etc.) e quando 

(mercantilismo, plantation capitalista, etc.) colonizou (STOCKING, 1991; THOMAS, 1994). 

Como estes autores tem feito, também contextualizaremos as situações coloniais desta 

pesquisa, ou melhor, as situações pós-coloniais. No decurso para atingirmos o objetivo 

central desta tese, descrever o processo de des-re-territorialização dos pescadores artesanais 
                                                
7 Alguns autores como Dirks (1992) e Stocking (1991) atribui o nome de colonialismo interno quando o projeto 
cultural de dominação é aplicado pelo Estado Moderno aos habitantes da metrópole colonial. 



30 

no estuário da Lagoa dos Patos, será demonstrado que o processo de des-re-territorialização 

em questão é uma brutal estratégia colonialista de desconstrução de um modo de saber 

tradicional ao impor uma racionalidade moderna, o ratio governamental. Vale ressaltar que a 

ênfase que é dado neste trabalho ao ratio governamental é no caráter colonial cultural do 

Estado Moderno brasileiro ao tentar impor uma epistemologia no uso dos recursos pesqueiros 

no estuário da Lagoa dos Patos através de uma tecnologia de governo, a Instrução Normativa 

Conjunta de 2004 (INC 2004)8. 

Nos itens subsequentes vão ser definidos os modos de saber/conhecer em cena no 

colonialismo cultural. Primeiro define-se a ciência moderna em sua vertente positivo-

reducionista (CMp). Em seguida o conhecimento ecológico tradicional (CET), o modo de 

saber dos pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos Patos, ressaltando dissonâncias 

entre os conhecimentos. Subsequentemente, o ratio governamental é definido no sentido de 

evidenciar os continuums com a CMp enquanto perspectiva de mundo. A partir de então, 

inicia-se uma discussão de produção de espaços epistêmicos para embasar a definição de 

território enquanto conhecimento e as discussões derivadas de des-re-territorialização. 

Finalmente, insere-se a pesca no marco conceitual construído. 

 

 

2.1. Modos de conhecer 

 

 

2.1.1. A ciência moderna positivo-reducionista 

 

 
Segundo o novo código de censura, estava proibido publicar reportagens ou 
entrevistas feitas na rua, e opiniões não especializadas sobre qualquer tema. 
Apoteose da propriedade privada. Não só tinham dono a terra, as fábricas, as casas e 
as pessoas: também tinham proprietários os temas. O monopólio do poder e da 
palavra condenava ao silêncio o homem comum (Eduardo Galeano, 2001: p.173). 

 

No item anterior foi discutido a governamentalização do Estado Moderno e definido o 

ratio governamental e a sua vertente colonialista. Ademais, delineou-se o papel da ciência 

moderna (CM) nos regimes epistemológicos de inteligibilidade do ratio governamental bem 

como o continuum entre este e a CM. O objetivo deste item é caracterizar ciência moderna tal 
                                                
8 Instrução Normativa Conjunta nº 3 de 9 de fevereiro de 2004 (Ver ANEXO A). 
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qual o paradigma dominante (o positivo-reducionista – CMp) para, no próximo item, 

identificar pontos de tensão com outras concepções de ciência. A partir desta discussão 

espera-se entender como a CMp opera junto ao ratio governamental em sua vertente 

colonialista. 

 

 

2.1.1.1. O monstro mítico 

 

 

É necessário primeiramente remeter a noção de cultura, da qual o conhecimento é uma 

de suas manifestações. O conceito etimológico de cultura é um conceito derivado do de 

natureza. Um de seus significados originais é lavoura ou cultivo agrícola. De início, denotava 

um processo completamente material. No século XVIII, com o advento da Revolução 

Industrial e do Iluminismo (EAGLETON, 2005), inicia-se uma mudança na noção de cultura 

que vai se consolidar no século XIX (LEACH, 1985). Cultura torna-se sinônimo de 

civilização, no sentido de um processo geral de progresso intelectual, espiritual e material. Na 

qualidade de ideia, o conceito de civilização equipara costumes e moral: ser civilizado. Há 

uma correlação dúbia entre conduta polida e comportamento ético. No auge do iluminismo, a 

civilização era abstrata, alienada, fragmentada, mecanicista, utilitária e escrava da crença no 

progresso material. Assim, o desdobramento semântico da palavra cultura mapeia a mudança 

histórica da própria humanidade da existência rural para a urbana, do lavrar o solo à divisão 

do átomo. Da denotação de um processo completamente material que lembra uma 

continuidade com a natureza, o conceito de cultura passa a questões da moral e do espírito 

(EAGLETON, 2005). Esta mudança ocorre contrapondo os dois polos da mudança: o cultivo 

do espírito X natural e inato (LEACH, 1985). A palavra cultura torna-se assim uma abstração 

em si mesma e opõe cultura e natureza (EAGLETON, 2005). A natureza passa a ser então o 

lugar da exterioridade (SANTOS, 2005). 

A divisão entre cultura e natureza também vai se refletir no novo paradigma científico 

que emerge com a ciência moderna (SANTOS, 2005). O nascimento da ciência moderna 

ocorre no século XVII durante o Renascimento e se consolida no século XVIII com o 

Iluminismo (WHITT, 2009), contemporânea ao processo de transformação da civilização 

europeia e da noção de cultura (EAGLETON, 2005). Nestes dois séculos de Revolução 

Cultural e Científica foram lançados diversas obras que fornecem as bases da ciência 

moderna, como por exemplo o Siderius nuncius (O mensageiro celestial) de Galileu Galilei, 
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Philosophiae naturalis principia mathematica de Isaac Newton, Discurso sobre o método de 

René Descartes e Ethica more geométrico demonstrata e Tractatum theologio politicus de 

Baruch Spinosa (FORTI, 1998). 

René Descartes, Isaac Newton e os outros fundadores do método científico moderno 

tinham como objetivo principal explicar os fenômenos em termos da física fundamental: 

dividir em tantas partes quanto possível para a investigação científica (fragmentação) e 

conduzir as reflexões iniciando-se pelo mais simples (compartimentação) e gradualmente 

ascender, passo-a-passo, ao conhecimento do mais complexo. Newton, um dos fundadores da 

mecânica clássica, produziu a figura do universo mecânico onde a mesma lógica de 

pensamento aplicado aos movimentos planetários poderia também ser aplicado a menor das 

partículas. 

Pierre Simon Laplace afirmou em 1814 que uma implicação da lógica do universo 

mecânico de Newton seria possibilidade de predizer a posição e a velocidade de tudo em 

qualquer tempo. Este poder que os cientistas da época acreditavam ter gerava um certo 

otimismo que pode ser ilustrada pelas palavras do físico Albert Michelson no final do século 

XIX (1894): muitos dos importantes princípios subjacentes tem sido estabelecidos e amplos 

avanços podem ser alcançados com a rigorosa aplicação destes princípios em todos os 

fenômenos sob nossa observação (MITCHELL, 2009) independente do contexto social, 

econômico ou político (universalidade da ciência moderna) (SANTOS, 2010). Assim, o 

reducionismo, a linguagem matemática universal e o controle/previsibilidade foram uma 

abordagem central predominante no estudo da natureza para torna-la inteligível do início do 

século XVII ao início do século XX (SANTOS, 2005; MITCHELL, 2009). 

Outra implicação da explicação dos fenômenos em termos da física fundamental é a 

linearidade. Um sistema linear é possível compreendê-lo pelo entendimento de suas partes 

individualmente e então colocando-as juntas até gradualmente ascender ao conhecimento 

mais complexo (MITCHELL, 2009). Com base no sistema linear, os pensadores do século 

XVIII e do século XIX como Jean Jacques Rousseau, François Marie Arouet (Voltaire) e 

Alexis de Tocquevile vão defender o princípio baconiano de progresso através da razão 

instrumental e do método científico. Pare eles, o progresso linear resulta do uso humano da 

razão (DEB, 2009). 

No século XIX, Auguste Comte funda a doutrina filosófica, sociológica e política 

chamada Positivismo e vai defender a extensão para a sociedade dos princípios filosóficos da 

mecânica clássica. Com base na física fundamental, baluarte da certeza e do determinismo, 

ele advoga por uma física social. A visão da sociedade, tal qual a natureza, era de uma imensa 
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peça de relojoaria. O poder teria uma base racional e a sociedade seria controlada e 

domesticada em sua evolução linear e unidirecional (PRIGOGINE, 1998). 

A concepção cartesiana do conhecimento está ligada à sua concepção da mente 

humana. A mente é uma espécie de espelho da natureza, que tem a capacidade de 

refletir/representar o mundo (DUTRA, 2010). No entanto, no mundo cartesiano fragmentado 

e compartimentalizado, o conhecimento da natureza é distinto e separado da natureza e o que 

é conhecido são proposições sobre a realidade (GRINDE e JOHANSEN, 1995; WHITT, 

2009). O conhecimento do mundo é algo separado dele, pois mente e o mundo são dois 

domínios separados e incomunicáveis (DUTRA, 2010). 

Esta oposição conhecimento/natureza, que segue a mesma oposição natureza/cultura, é 

o que John Theodore Merz vai chamar de visões de mundo abstratas ao analisar diversas 

perspectivas científicas (astronômica, cinética e mecânica, física, morfológica, genética, 

psicofísica, vitalista e estatística). Segundo Merz (1903), o que há de comum entre as 

diferentes perspectivas enquanto métodos de raciocínio é que eles removem os objetos em 

exame da posição e das circunstâncias que a natureza lhes atribuiu, ou seja, eles os abstraem9. 

Não é por acaso que o conhecimento científico vai ser caracterizado por Lévi-Strauss (1976) 

como distante da intuição sensível e chamado de tradição abstrata por Paul Feyerabend 

(2007) e de representacional por Laurelyn Whitt (2009). 

O  processo de abstração ocorre por meio de dois métodos. Um deles é o processo de 

remoção dos objetos em análise de um lugar para o outro, da própria natureza para o 

laboratório. O segundo método ocorre quando o processo de abstração não é possível por 

meio da remoção de um lugar para o outro e é executado meramente no reino da 

contemplação: uma ou duas propriedades especiais são notadas e descritas ao passo que os 

dados colaterais são, por hora, desconsiderados (MERZ, 1903).  

O conhecimento científico não pode apenas ser considerado um sistema de 

proposições abstratas (TURNBULL, 2000). Segundo Laurelyn Whitt (2009) há três teses ou 

valores que se correlacionam com o processo de abstração, fragmentação e compartimentação 

e que também sustentam o paradigma positivo-reducionista: a neutralidade, a separação entre 

ciência pura e aplicada e a bifurcação. Considera-se neste trabalho que a segunda (separação 

entre ciência pura e aplicada) e a terceira (a bifurcacção) teses são duas variações da primeira 

                                                
9 Merz (1903), ressalta que há uma exceção a tradição abstrata da ciência: uma classe de estudantes que 
executam ciências descritivas no estudo de objetos naturais que são opostas as visões de mundo abstratas. No 
entanto, na perspectiva adotada nesta tese, os processos de abstração da ciência é o que interessa para definir 
territorialização estratégica em tópico posterior. 
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(neutralidade). Estas teses vão demonstrar que o paradigma científico positivo-reducionista 

separa, além de natureza/cultura(conhecimento), conhecimento e sociedade. Esta divisão 

sociedade/natureza/cultura também é apontada por Santos (2005). 

A primeira das teses é a neutralidade. A neutralidade da ciência moderna significa que 

a ela teria certa imunidade axiológica a valores sociais, políticos e morais. A ciência moderna 

seria independente de contexto social, político e histórico bem como de qualquer perspectiva. 

Esta tese é o fundamento da (falácia) lógica de Jules Henri Poincaré: Não pode haver nada 

mais imoral do que uma moral científica (POINCARÉ10 1905 APUD WHITT, 2009: p.63). O 

exercício da ciência seria praticada por uma inteligência pura e de forma neutra e abnegada de 

modo a tentar atingir o próprio objeto, a verdade do mundo (MERLEAU-PONTY, 2004). A 

neutralidade da ciência seria então pré-requisito para a objetividade da ciência (ROSS, 1996; 

WHITT, 2009). 

A ciência ofereceria uma representação de mundo completa (MERLEAU-PONTY, 

2004) ou, dito de outra forma, haveria uma visão de mundo científica homogênea 

(FEYERABEND, 2007). É como se fosse possível uma visão a partir de lugar nenhum gerada 

por aqueles que podem se dar ao luxo de sonhar a partir de todos os lugares (WHITT, 2009), 

exatamente como um Deus (cristão) veria (MERLEAU-PONTY, 2004). 

Além de completa e homogênea, a ciência ofereceria uma representação de mundo que 

se feche sobre si mesma. Não haveria nenhuma questão válida para ser colocada além da 

ciência e da sua representação de mundo. Então, nega-se ou exclui como ilusórias todas as 

pesquisas e proposições que não procedam como ela por medições, comparações e que não 

sejam demonstradas por leis que vinculam determinadas consequências a certas condições  

(MERLEAU-PONTY, 2004) ou, ainda na vertente positivista, que não sejam passíveis de 

verificação empírica, como os valores políticos, sociais e morais (WHITT, 2009). O valor da 

ciência seria como escola de precisão e de verdade (MERLEAU-PONTY, 2004). O método 

científico conferiria certa unidade/homogeneidade de regras e procedimentos a ciência 

(FEYERABEND, 2007) e torna-se o filtro fundamental que confere certa imunidade 

axiológica a valores sociais, políticos e morais (WHITT, 2009). 

A segunda tese é a separação entre ciência pura e aplicada. Esta separação subsidia a 

crença de que a ciência pura é neutra e não está sujeita a avaliação moral. A terceira tese, por 

sua vez, é a bifurcação que demarca a separação entre ética e política. A ética pertenceria ao 

comportamento individual e a política seria social e coletiva (WHITT, 2009). 

                                                
10 POINCARÉ, Henri. The value of Science. New York: Dover Publications, 1905, p. 12. 
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Para os adeptos da ciência positivo-reducionista, a  alta racionalidade (abstração, 

fragmentação e compartimentação), a neutralidade (separação entre ciência e sociedade), a 

objetividade (alcance da verdade do mundo e visão de mundo científica homogênea), a 

universalidade (aplicação em qualquer contexto) e o método científico (filtro de neutralidade 

e de objetividade e homogeneidade de procedimentos e regras) dariam um status à ciência 

moderna como uma forma superior, senão a única, válida de ordenar os fenômenos naturais 

(TURNBULL, 2000; SANTOS, 2005; WHITT, 2009). Assim, transformou-se os critérios de 

validade do conhecimento em critérios de cientificidade do conhecimento. A partir de então a 

ciência moderna conquistou o privilégio de definir não só o que é ciência, mas o que é 

conhecimento válido (SANTOS, 2005). Sob esta lógica, deve-se correlacionar conhecimento 

com ciência. Os outros sistemas de conhecimento serão usualmente reduzidos a superstição, 

uma grande antítese do conhecimento. Cria-se um Outro (des)qualificado como inferior em 

relação ao saber ocidental, um outro desprovido de saber e de cultura. A mesma racionalidade 

que transforma a natureza em lugar da exterioridade torna o outro em lugar da inferioridade. 

Lança-se o dogmatismo de uma ciência (moderna) que se considera o saber absoluto, total e 

universal (MERLEAU-PONTY, 2004) e, desta maneira, funda-se o exclusivismo 

epistemológico (SANTOS, 2005) ou totalitarismo epistêmico da ciência moderna positivo-

reducionista (MIGNOLO, 2004). 

A caracterização da ciência moderna, segundo o paradigma positivo-reducionista, é 

apenas uma das perspectivas para se pensa-la (FEYERABEND, 2007). A questão da 

caracterização da ciência é um campo de disputa (SANTOS, 2004) e geram diferentes campos 

de contestação (FLANKLIN, 1996). Para atingir o objetivo proposto nesta tese, será feita uma 

polarização entre aqueles que defendem o paradigma positivo-reducionista da ciência 

moderna (CMp) bem como a manutenção e a reprodução do seu status quo e aqueles que 

acreditam na ciência enquanto um processo social. Desta forma, pretende-se que 

gradualmente torne-se claro o papel da CMp na vertente colonialista do ratio governamental e 

a perspectiva analítica desta tese. As tensões decorrentes das disputas em torno da concepção 

de ciência com polarização semelhante a aqui proposta atingiu seu ápice nos anos 1990 e 

ficou conhecido como Guerras da Ciência. É o que será discutido no item seguinte com vias 

de conceituar CMp e situar a perspectiva de ciência adotada neste trabalho.  

 

 

2.1.1.2. Os mitos do monstro mítico colonialista 
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Nos últimos três séculos, os debates sobre a ciência tiveram basicamente duas 

vertentes: a primeira é a natureza e o sentido das transformações no mundo operadas pela 

ciência e a segunda é a natureza e a validade do conhecimento científico que produz e 

legitima estas transformações. Houve um revezamento da dominância de uma e de outra 

vertente dependendo do momento histórico. Ao longo da história da ciência, os debates 

assumiram muitas formas. Na década de 1950, por exemplo, suscitou-se a discussão sobre a 

ignorância dos intelectuais em cultura humanística ou científica a partir de uma conferência 

de Charles Percy Snow em Cambridge intitulada Duas Culturas (SANTOS, 2004). Snow 

considerava que os cientistas teriam valores, abordagens, comportamentos e suposições 

comuns, apesar de diferentes segundo objetivos de pesquisa; já os humanistas teriam uma 

variação de atitudes maior, embora em comum possuíssem sentimentos anticientíficos e 

desconsideração pela primeira vertente do debate histórico sobre a ciência e pelo valor da 

pesquisa sobre o mundo natural e suas consequências (SNOW, 1995). 

Desde então, os intelectuais tem aprofundado o debate sobre a ciência, que ainda se 

manteve oscilando entre as duas principais vertentes (SANTOS, 2004). Nos últimos quarenta 

anos, a sociologia do conhecimento científico tem investigado o contexto sócio-histórico da 

ciência, as complexas interações entre conhecimento científico e tecnológico, a natureza da 

ciência e as limitações na representação da realidade produzida pela ciência. Os resultados 

destes trabalhos tem questionado o status quo científico e incomodado grande parcela de 

cientistas (TURNBULL, 2000). As tensões se elevaram exponencialmente até que em 1992, 

com o lançamento no Reino Unido de The Unnatural Nature of Science pelo embriologista 

Lewis Wolpert deflagra-se as Guerras da Ciência (SANTOS, 2004). 

O alvo das críticas de Wolpert era a sociologia do conhecimento científico, sobretudo 

a Escola de Edimburgo e a Escola de Bach, ambas também no Reino Unido. A origem dos 

debates no Reino Unido e os primeiros envolvidos no campo de conflito das críticas 

pertencentes aos pólos Ciência X Humanidades parecia um dejà vu do conflito da década de 

1950, a partir da conferência Duas culturas de Snow. No entanto, a difusão do debate para 

outros países da Europa ocidental e para os EUA, o conteúdo da discussão e as parcerias 

feitas entre pesquisadores de diferentes áreas para se posicionar perante as questões 

levantadas mostrou que o mundo científico e suas querelas haviam tomado contornos 

diferentes daquelas dos anos 1950 (SANTOS, 2004). 

O debate durante as Guerras da Ciência incidiu preferencialmente sobre a segunda 

vertente histórica de discussão sobre a ciência, embora o estatuto de cientista também tenha 
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feito parte do debate (SANTOS, 2004). Para alguns o debate beligerante ocorria entre 

cientistas, para outros entre cientistas e intelectuais da esquerda acadêmica estranhos ao 

mundo da ciência e para um terceiro grupo mais polarizado entre os guerreiros da ciência e 

aqueles pertencentes a um movimento mítico conspiratório da anti-ciência (ROSS, 1996; 

SANTOS; 2004) ou de infestação esquerdista na academia (FLANKLIN, 1996). Tais 

caricaturas e estereótipos mostram o alto nível das tensões e o baixo nível dos debates por 

vezes alcançado11. 

De um lado, os estereotipados como guerreiros da ciência eram os autoproclamados 

defensores dos ideais do movimento Iluminista e da autoridade cultural da ciência contra as 

alegadas correntes anti-ciência que estariam a corroer a alta racionalidade, a neutralidade, a 

objetividade, a universalidade e o método científico. De outro, os cientistas rotulados como 

estranhos ao mundo da ciência ou pertencentes ao movimento anti-ciencia defendiam a 

ciência como um conhecimento socialmente construído e resultado de práticas socialmente 

organizadas, ou seja, a ciência enquanto fenômeno, processo (ROSS, 1996; SANTOS, 2004; 

2005), construção (STEPAN, 2005) ou instituição social (LEWONTIN, 2010). As guerras da 

ciência chegaram ao fim, sem que se tenha havido algum acordo ou declaração formal de 

trégua, rendição ou armistício. Terminou tão misteriosamente quanto o seu começo. Isto não 

significa, no entanto, que o episódio da Guerras da Ciencia não tenha tido impacto. Muito 

pelo contrário: ele foi um divisor de águas para os debates sobre ciência na atualidade 

(SANTOS, 2004). 

Os cientistas que defendem a ciência enquanto processo social despertaram e ainda 

despertam o furor dos defensores dos ideais Iluministas, que acreditam que a ciência é um 

fórum privilegiado de acessar a realidade devido às suas práticas de produção de 

conhecimento empregadas (FRANKLIN, 1996; SANTOS, 2005). Uma das tendências 

daqueles que concebem a ciência enquanto processo social ligados a sociologia da ciência é 

argumentar que a CMp é um processo social ou modo de produção de conhecimento que 

geram representações sociais mal construídas da realidade já que possui vários pressupostos e 

crenças meta-científicas que podem ser considerados mitos ou falácias. Neste sentido, a CMp 

produz, ao invés de fatos (bem-construídos) como alegam os defensores dos ideais 

iluministas, artefatos (realidade mal-construída). O mundo abstraído, fragmentado e 

compartimentalizado da CMp seria, então, um artefato (SANTOS, 2005; SILLITOE, 2009). 

Esta compreensão de ciência, para os defensores dos ideais iluministas, é incompatível com a 
                                                
11 Nos livros organizados por Ross (1996) e por Santos (2004), há outros exemplos que ilustram o nível de 
tensão e dos debates no episódio das Guerras da Ciência. 
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cultura científica e com as pesquisas não-mediadas por valores na compreensão objetiva do 

mundo natural (FRANKLIN, 1996). 

Uma outra tendência de intelectuais ligados a teoria cultural defende que a negação 

destes pressupostos e crenças meta-científicas, que torna invisível e inacessível ao escrutínio 

ou ao questionamento de como a ciência moderna trabalha (o que ela inclui e o que exclui, 

como esta inclusão e exclusão é feita e suas consequências políticas e morais), é um efeito 

cultural. Neste sentido, a ciência é um modo de conhecimento que dita uma relação específica 

entre conhecimento e objeto (FRANKLIN, 1996), ou seja, ela é essencialmente uma teoria de 

relacionamentos (PHELAN, 1993). A CMp é, portanto, uma perspectiva, entre muitas, da 

realidade (FRANKLIN, 1996). 

Dentro deste campo de contestação entre diferentes tendências, ou perspectivas, sobre 

a concepção de ciência moderna adota-se esta última, a de que a CMp é uma perspectiva. A 

partir de autores que consideram a ciência como um processo social (GRINDE; JOHANSEN, 

1995; ARONOWITZ, 1996; FRANKLIN, 1996; NELKIN, 1996; ROSS, 1996; ELLEN; 

HARRIS, 1999; LEWONTIN, 2010; TURNBULL, 2000; HOPPERS, 2002; SHIVA, 2003; 

NADASDY, 2003; MIGNOLO, 2004; SANTOS, 2004; 2005; 2010; STEPAN, 2005; BALA; 

JOSEPH, 2007; FEYERABEND, 2007; SILLITOE, 2009; WHITT, 2009)12, identifica-se oito 

mitos ou valores com as quais a CMp enquadra a realidade. Como será vista adiante, é sob 

esta perspectiva da CMp que se dá o processo de colonialismo cultural e, no item seguinte, de 

territorialização estratégica do Estado Moderno. 

O primeiro se refere a representação de mundo completa proporcionada pela ciência 

ou a visão de mundo científica homogênea. Segundo os adeptos da ciência enquanto processo 

social, há pluralidade epistemológica interna ou diversidade de perspectivas na ciência. 

Apesar da pluralidade interna não ser tema novo13, a própria ocorrência das Guerras da 

Ciência a evidenciou com novas configurações: diferente do que foi pontuado na década de 

1950 nas Duas Culturas, as epistemologias distintas não existem apenas entre cientistas 

naturais e cientistas sociais, mas também entre cientistas naturais e entre cientistas sociais 

(SANTOS, 2004; 2005). Paul Feyerabend (2007) já havia bem diagnosticado esta pluralidade 

epistemológica da ciência na década de 1970. Segundo este autor, não há uma entidade única 

ou um empreendimento uniforme que corresponda à palavra ciência. Nem tampouco um 

                                                
12 Outros três autores serão utilizados para complementar a discussão, mas que não necessariamente explicitam 
sua opção por uma abordagem da ciência enquanto processo social: Ingold (2000), Prigogine (1998) e Mitchell 
(2009). 
13 Sobre episódios anteriores às Guerras da Ciência, ver Snow (1995) e Feyerabend (2007). 



39 

mapa científico simples da realidade. A ampla divergência entre indivíduos, escolas e 

períodos históricos dificulta a identificação de princípios abrangentes, quer de método, quer 

de fato. O que há são ciências e muitos mapas da realidade de acordo com as perspectivas ou 

pontos de vista científicos. Portanto, não há um monstro mítico chamado ciência, como 

defendem os adeptos da CMp (FEYERABEND, 2007). 

O segundo mito seria a neutralidade da ciência. Ao contrário da pureza teórica 

reivindicada pelos defensores do paradigma positivo-reducionista, a ciência enquanto 

processo social está imersa em um contexto político, econômico, cultural e social e, portanto, 

é influenciada por eles (ARONOWITZ, 1996; NELKIN, 1996; LEWONTIN, 2010; EVANS, 

2010). Um exemplo clássico é a Teoria da Evolução de Darwin. A Seleção Natural da Teoria 

da Evolução de Darwin apresenta grande semelhança com a teoria econômica e política do 

capitalismo inicial desenvolvido pelos economistas escoceses. Darwin praticava a 

sobrevivência econômica do mais apto a partir dos investimentos que fazia a partir dos jornais 

que ele lia diariamente. Há também similaridade entre a ideia de seleção sexual e a ideia 

corrente do relacionamento entre homens e mulheres da classe média da Era Vitoriana. 

Resumindo, O que Darwin fez foi tomar a economia política do início do século XIX e 

expandi-la para incluir tudo na economia natural (LEWONTIN, 2010: p.14). Na literatura 

científica são pontuados diversos outros exemplos que evidenciam a motivação ideológica de 

cientistas (ARONOWITZ, 1996) bem como a ciência enquanto uma forma de ideologia 

(LEWONTIN, 2010). 

A tentativa de separar ética e política (bifurcação) recai na mesma problemática da 

imunidade axiológica da ciência as questões políticas: confere nova cosmética à política e às 

questões de poder e ambos se esconderiam sob a ética. A bifurcação tem sido ironicamente 

descrita como a apolítica ética da ciência e tem dificultado uma política da ciência e 

favorecendo o status quo da política na ciência (WHITT, 2009). 

Nem mesmo a chamada ciência pura ou ciência de base é neutra. Após o bombardeio 

atômico de Hiroshima e Nagasaki, a divisão entre ciência pura e ciência aplicada se tornou 

impraticável e ficou patente a incorporação de valores também pela ciência pura. A 

reconhecida relação entre ciência e indústria, o papel da indústria na academia e a da ciência 

como parte vital da produção industrial e militar e o financiamento governamental e de 

corporações à ciência dificulta a separação entre ciência pura e aplicada. A CM, incluindo a 

CMp, é um empreendimento estratégico em que a aquisição de conhecimento é um 

investimento feito na expectativa de algum retorno (WHITT, 2009). 
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Curiosamente, mesmo profundamente envolvidos nas decisões políticas, os 

economistas são um dos que mais fervorosamente tem declarado a neutralidade da sua 

ciência. Um dos exemplos mais contraditórios e que tem servido de chacota entre os críticos 

da neutralidade é a Escola de Economia de Chicago, que influenciou grande parte das 

políticas neoclássicas de diversos países e que levou a atual crise econômica sistêmica, 

descrever seus trabalhos como neutros. No entanto, a não-neutralidade da ciência tem sido 

cada vez mais reconhecida nestes últimos 20 anos. A Academia Nacional de Ciências dos 

Estados Unidos da América do Norte (EUA) e o Comitê Internacional de Bioética da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), por 

exemplo, reconheceram em 1993 e em 1995, respectivamente, que os valores políticos, 

sociais e morais são centrais e inalienáveis na ciência (WHITT, 2009). 

O terceiro sucumbe à derrocada dos dois primeiros mitos (FRANKLIN, 1996). Se a 

realidade construída depende da diversidade de perspectivas científicas bem como do 

contexto social, político, econômico e cultural que as influenciam, então não há a visão de 

mundo cientifica homogênea e objetiva. Laurelyn Whitt (2009) e David Turnbull (2000) 

desconstroem o mito da objetividade da ciência a partir de análises dos contextos sociais, 

econômicos, políticos, culturais em que se inserem os laboratórios, um dos principais espaços 

de produção e aplicação de conhecimento da atualidade14. 

Segundo Whitt (2009) e Turnbull (2000),  os laboratórios no século XX são espaços 

em que maquinaria, instrumentos, materiais, habilidades e relações sociais são inter-

relacionados e ajustados. O trabalho nos laboratórios requer certos tipos de relacionamento e 

comportamento. Além disso, os laboratórios dependem de financiamentos do Estado e da 

iniciativa privada que moldam os fatores sociais e materiais dos laboratórios. Esta 

combinação de fatores constituem o sistema manipulável (laboratório) bem como sua 

organização e manutenção. Portanto, os laboratórios são espaços de conhecimento imbuídos 

de valores morais, políticos e técnicos que compõem sua epistemologia.  

Tem-se, assim, que a remoção do objeto em análise da natureza para o laboratório gera 

uma modificação no objeto produzindo artefatos simplificados e purificados, resultados 

típicos de análise instrumental nos laboratórios científicos. O conhecimento produzido nos 

laboratórios sobre a natureza não reflete a natureza enquanto tal porque ela não é e não pode 

                                                
14 As discussões de Turnbull (2000) e de Whitt (2000) sobre o conhecimento produzido em laboratório são feitas 
a partir das obras Ciência em ação e Give me a laboratory and I will raise the world de Bruno Latour e Vida de 
Laboratório de Bruno Latour e Steve Woolgar. 
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ser reproduzida em condições laboratoriais. Os laboratórios são artificiais, eles são onde a 

natureza é transformada, ou seja, eles são micromundos (TURNBULL, 2000; WHITT, 2009). 

Além da construção de micromundos na forma de laboratórios, para que os resultados 

deste processo artificial tenham um mínimo de eficácia no mundo fora dos micromundos do 

laboratórios, o mundo precisa ser modificado para estar compatível com os micromundos dos 

laboratórios e com o rigor científico. Dito de outro modo, são necessárias extensões dos 

micromundos dentro da sociedade para que o conhecimento produzido seja efetivo 

(TURNBULL, 2000; WHITT, 2009). 

A discussão sobre a produção e a aplicação de conhecimento nos micromundos dos 

laboratórios ilustram quão as consequências dos métodos das visões de mundo abstratas15 são 

diferentes da objetividade defendida pelo paradigma positivo-reducionista. As leis 

fundamentais e as proposições abstratas universais não representam a realidade em si, mas 

apenas uma aparência da realidade mais organizada do que a realidade em si mesma. Apesar 

de constructos artificiais e finitos, estes modelos habilitam a intervenção em processos 

previstos e a criação de novos processos a partir da observação de fenômenos previamente 

inimaginados (TURNBULL, 2000). 

Este novo patamar de discussão trazido pela sociologia da ciência permite que se 

entenda a argumentação dos defensores da lógica positivo-reducionista de que a 

desconsideração de dados colaterais durante o processo de abstração é necessário porque eles 

dificultariam a observação da realidade objetiva como uma falácia. Nada é transparente 

(propenso a observação objetiva) no contexto da investigação científica. As estruturas 

conceituais  e os instrumentos da investigação científica que guiam a aquisição de dados 

impõem uma visão escópica (campo de visão limitado) e subsidiam marcas de 

particularidades ao invés de transparência. Assim, o escopo do aparato representacional e 

interventivo estabelece códigos de visibilidade (FRANKLIN, 1996). 

Ao mesmo tempo que estabelecem códigos de visibilidade, o aparato representacional 

e interventivo cria espaços de exclusão sob a lógica positivo-reducionista da fragmentação e 

compartimentação. Enrique Leff (2001) alerta sobre esta criação de espaços de exclusão pelo 

conhecimento fragmentado e compartimentalizado. Segundo este autor, a construção do 

objeto de conhecimento fragmentado e compartimentalizado produz o desconhecimento de 

processos complexos que escapam a explicação reducionista. Este célebre quadriculamento 

disciplinar decompõe os indivíduos, os lugares, os tempos, os gestos, os atos, as operações, 

                                                
15 Sobre os dois métodos das visões de mundo abstratas ver Merz (1903), discutido no item anterior. 
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isola um espaço, determina um segmento e o encerra (FOUCAULT, 2008) demarcando 

universos epistemológicos isolados (COHN, 1996), onde se estabelece elementos mínimos de 

percepção e de atuação (FOUCAULT, 2008). Desta forma, definem-se universos 

epistemológicos isolados (COHN, 1996) ou espaços disciplinados (FOUCAULT, 2008), que 

também poderíamos chamar de espaços disciplinares neste caso, que vão se multiplicar 

sobretudo no final do século XIX e início do XX (EVANS, 2010). Portanto, a disciplinaridade 

é definida pelo o que é excluído da observação (FRANKLIN, 1996) ao passo que a disciplina 

adestra/normaliza tanto o elementos mínimos de percepção (FOUCAULT, 2008) quanto o 

saber e a curiosidade humanas (THOMAS, 1994). 

Com o desconhecimento de processos complexos e a criação de espaços de exclusão 

na construção do objeto fragmentado e compartimentalizado dentro do quadriculamento 

disciplinar do paradigma positivo reducionista, impossibilita-se a previsibilidade. Estava 

implícita na visão clássica da natureza a ideia de que, sob condições bem definidas, um 

sistema seguiria um curso único e de que uma pequena mudança nos parâmetros produziria 

igualmente uma pequena mudança nos resultados. Hoje sabemos que isso só é verdade no 

caso de situações simplificadas e idealizadas (PRIGOGINE, 1998), como as produzidas em 

laboratórios por exemplo. A duas maiores descobertas do século XX, o princípio da incerteza 

e a teoria do caos, mostraram que o sonho de Laplace não é possível. A descoberta em 1927 

do princípio da incerteza por Werner Heinsenberg na mecânica quântica mostrou que não é 

possível medir o exato valor da posição e do momentum (massa X velocidade) de uma 

partícula ao mesmo tempo. No entanto, o princípio de Heinsenberg foi atribuído apenas ao 

mundo quântico das micropartículas. Foi a ideia de caos que possibilitou a expansão deste 

princípio para todos os sistemas complexos, do mundo quântico a outro qualquer. A definição 

da ideia de caos é que há alguns sistemas – sistemas caóticos – em que minúsculas incertezas 

em medidas iniciais de posição e momentum podem resultar em altos erros em previsões a 

longo prazo. Há, portanto, uma dependência sensitiva das condições iniciais (MITCHELL, 

2009: p.23). Assim, a previsibilidade do paradigma positivo-reducionista desvela-se como um 

mito. 

A chave do problema para os sistemas caóticos é a não-linearidade. Um sistema linear 

é possível compreendê-lo pelo entendimento de suas partes individualmente e então 

colocando-as juntas. Já um sistema não-linear é aquele em que o todo é diferente do que a 

soma das partes constituintes fundamentais. Linearidade é um sonho reducionista e a não-

linearidade pode ser as vezes um pesadelo reducionista (MITCHELL, 2009: p.23). Os 

sistemas obedecem a leis não-lineares e exibem um comportamento complexo, na forma de 
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transições abruptas, multiplicidade de estados, auto-organização e imprevisibilidade. 

Chegamos a uma imagem da natureza e, portanto, de ciência diferente de uma imensa peça de 

relojoaria. Chegamos ao fim das certezas (PRIGOGINE, 1998). Com a não-liniearidade, a 

previsibilidade e a ideia de progresso baconiano unilinear desvelam-se como mitos. 

Os dois próximos mitos centram-se na relação entre ciência e outros conhecimentos, 

ou seja, a pluralidade epistemológica externa da ciência. Um deles é o mito do exclusivismo 

epistemológico ou totalitarismo epistêmico. Não há nada que demonstre a supremacia da 

racionalidade científica tampouco a sua capacidade única de atingir a verdade do mundo 

(FEYERABEND, 2007). Sobretudo após o panorama científico consolidado a partir de Lévi-

Strauss com seu livro O pensamento selvagem na década de 1960 (TOLEDO e BARRERA-

BASSOLS, 2008), ficou patente que diversas populações geograficamente distribuídas e 

estudadas em todos os continentes possuem um conhecimento do mundo natural que 

complementam e as vezes até superam o conhecimento científico em verossimilhança com a 

realidade (BERKES, 1999). A CM é uma ciência entra muitas (FEYERABEND, 2007). No 

entanto, a CM tem fraca receptividade a epistemologias alternativas, a outras vias de perceber 

o mundo. Este fechamento a outras epistemologias é uma tendência da CMp (WHITT, 2009). 

A partir da versão Comteana ontológica do positivismo, o objetivo da CMp passa a ser o 

trunfo sobre as outras epistemologias (MIGNOLO, 2004; SANTOS, 2005), que ela impõe o 

status de superstição (WHITT, 2009), e, consequentemente, a ruptura completa com as 

sociedades que ela considera antigas e tradicionais (MIGNOLO, 2004; SANTOS, 2005). 

Porém, a ruptura da CM com as sociedades antigas e tradicionais reverberada pelos 

iluministas também é um mito. A História da Ciência tem desvelado grandes contribuições do 

conhecimento tradicional de diversas culturas para o desenvolvimento da ciência (ELLEN; 

HARRIS, 1999; BALA; JOSEPH, 2007; SILLITOE, 2009). Diversos exemplos podem ser 

citados. Francis Bacon, considerado um dos grandes nomes da ciência moderna, teve grande 

influência da cultura oriental em suas descobertas como a imprensa, o compasso e a pólvora 

originados na China. Carl Linné, autor do livro Systema Naturae lançado em 1735 e que 

estabelece um sistema classificatório que visa categorizar todas as formas vegetais do planeta, 

em 1740 incorpora classificações e semelhanças indicadas pelos Cochineses (grupo étnico da 

melanésia) na descrição de 240 novas espécies feita dentro da sua sistemática. O Naturalista 

alemão Georg Eberhard Rumphius da Companhia das índias ocidentais teve um influente 

trabalho publicado postumamente, o Herbarium Amboinense. Neste trabalho, as descrições da 

ecologia de plantas, dos padrões de crescimento e dos habitats são baseados no conhecimento 

tradicional dos nativos do sudeste da Ásia. Este trabalho é considerado um dos responsáveis 
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por transformar a Holanda em centro da botânica tropical no século XVIII. Naturalistas 

franceses (incluindo Carl Linné), ingleses e holandeses empregaram massivamente os 

métodos e sistemas de classificação de Herbarium Amboniense (ELLEN; HARRIS, 1999). 

Uma outra importante teoria da ciência, a Teoria da Evolução de Charles Robert Darwin, 

também foi influenciada pelo conhecimento tradicional: os nativos das ilhas Galápagos 

ressaltaram a Darwin que é possível saber de quais ilhas as tartarugas e as aves (Fringillidae) 

vinham devido a marcas e tipo de corpo, resultado da microevolução. A matemática que 

sustenta a base quantitativa das ciências naturais é muito influenciada pela cultura islâmica 

medieval (SILLITOE, 2009). Influências árabes, indianas, egípcias e ameríndias também 

poderiam ser citadas como contribuintes à CM (BALA; JOSEPH; 2007). 

Uma das manifestações do totalitarismo epistêmico foi apagar as contribuições das 

sociedades consideradas antigas e tradicionais, como a árabe-islâmica, a ameríndia e a chinesa 

por exemplo, (MIGNOLO, 2004) e, consequentemente, obscurecer a origem epistemológica 

de técnicas, teorias, informações, etc. intercambiadas no contexto de encontro entre ciência 

moderna e conhecimento tradicional (HELLEN; HARRIS, 1999; BALA; JOSEPH, 2007). 

Cria-se assim o problema da transferência entre culturas (BALA; JOSEPH; 2007) que 

historiadores e sociólogos da ciência tem tentado desvelar. 

Ademais, este totalitarismo epistêmico não é uma característica exclusiva da CMp. 

Nos séculos XVI e XVII, o totalitarismo epistêmico não era cientifico, mas teológico – e a 

própria ciência era concebida como a versão secular de um totalitarismo epistêmico teológico. 

O totalitarismo teológico do século XVI já não reconhecia as outras formas de saber ao redor 

do globo enquanto conhecimento válido. Entre o início do século XVII e o século XVIII, este 

totalitarismo teológico vai ser traduzido para um totalitarismo científico. A mudança não foi 

universal, mas regional. Tratou-se de uma mudança subparadigmática, ou seja, dentro do 

mesmo paradigma, no âmbito da historia da Europa e da construção da diferença epistêmica 

colonial em relação a outras genealogias, historias e práticas epistêmicas. Enquanto na 

historia da Europa paradigmas anteriores (feudais e tradicionais) eram superados, na história 

mundial os paradigmas diferenciais eram negados. A transformação da filosofia e os 

fundamentos da razão científica no século XVIII foi sobretudo teológica. Por trás da ideologia 

da ciência moderna e do conceito secular de razão, a teologia oferecia os fundamentos do 

totalitarismo epistêmico (MIGNOLO, 2004). 

O mito do totalitarismo epistêmico sustenta o próximo mito da CMp: a universalidade. 

A ciência teria o status de universal ou global porque seus termos, entidades e verdades 

vigorariam em escala planetária independente do contexto social, econômico ou político em 
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oposição as outras formas de saber que dependem de contextos e, por isso, são consideradas 

locais ou particulares. Neste sentido, as outras formas de saber estariam aprisionadas em 

escalas que as incapacitariam de ser alternativas credíveis a ciência moderna universal/global 

(SANTOS, 2010). No entanto, nenhum sistema de conhecimento é total, todos são parciais e 

incompletos (TURNBULL, 2000). Toda percepção do real é fruto de um ponto de vista 

singular, sem que exista qualquer posição privilegiada. O que é universal não é um conjunto 

de coisas objetivas, mas modos de organizá-las (CARNEIRO DA CUNHA, 2009) articuladas 

a um quadro de referências (valores, ideologias, [pré]conceitos, práticas, etc.) (SHIVA, 

2003). Na verdade, o todo inteligível ao quadro de referências da CMp é uma das partes 

transformada em referencia para as demais formas de saber (SANTOS, 2010). Os princípios 

lógicos e epistêmicos da CMp passaram a vigorar em escala planetária não é devido a força de 

seus princípios em si mesmos, mas na cumplicidade entre uma determinada forma de 

conhecimento e um determinado momento da história: a emergência da modernidade 

(MIGNOLO, 2004). 

Como foi visto no item colonialismo cultural, a idade moderna é marcada pela 

governamentalização do Estado moderno e por sua vertente colonialista que tem como 

objetivo gerir a população a e sob uma nova ordem econômica, política e social (o sistema 

capitalista emergente) e ao mesmo tempo produzir sujeitos modernos. Com a expansão 

colonialista, a modernidade que surge na Europa ocidental vai ser propagada a outras 

populações não-europeias. É neste contexto em que a CM, uma tradição de conhecimento 

local ou, para usar um termo de Mignolo (2004), caseira, que surge com a modernidade na 

Europa ocidental, também vai ser impulsionada pelas metrópoles coloniais em escala 

planetária sem que se reconheça qualquer outra possibilidade ou alternativa à modernidade 

que merecesse ser inteligível (SANTOS, 2005; 2010). Para a moderna Europa, não existiria 

nada além da CM tomada como totalizante, exaustiva, exclusiva, completa, homogênea, 

neutra, objetiva e universal/global. Desaparecia, então, todas as outras formas de 

conhecimento diversos à CM criando um monopólio exclusivo de saber, a monocultura 

mental, (SHIVA, 2003) com um viés, portanto, claramente antipluralista (WHITT, 2009). 

Assim, a compreensão do mundo que esta racionalidade promove é parcial, muito seletiva 

(SANTOS, 2005) e fechados ao exame e à avaliação (SHIVA, 2003). Junto com o 

desenvolvimento científico, cresce a ignorância (HOBART, 2002). Por isso, Catherine A. 

Hodora Hopers (2002), Vandana Shiva (2003: p.21) e Boaventura de Sousa Santos (2005; 

2010) caracterizam a racionalidade que rege a CM, a modernidade e o modo de vida ocidental 
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como a versão globalizada de uma tradição local extremamente provinciana16. A CM, 

sobretudo em sua vertente positivo-reducionista, não é nada mais que um localismo 

globalizado (SANTOS, 2005) para a derrocada do mito da universalidade do conhecimento 

científico. 

A CM é então inerentemente local como qualquer forma de conhecimento de outras 

sociedades. Por local pode-se depreender diversos significados. Uma delas assenta-se na 

noção de voz e leitura: todos os textos ou culturas detém múltiplas vozes, leituras e 

significados o que possibilita uma certa flexibilidade interpretativa. Pode ser usado também 

no sentido de geopolítico de lugar e no sentido de experimental de contextual, incorporado, 

parcial ou individual. Na sociologia do conhecimento científico, ela tem sido entendida como 

um produto de circunstancias contingentes específicas ao lugar, disciplina ou cultura. A CM 

possui uma cultura própria (cultura científica) constituída de todos os tipos de peças 

materiais, sociais e conceituais. De todos os significados de local, subjaz o entendimento do 

conhecimento científico como um conhecimento situado (TURNBULL, 2000). Portanto, com 

sua base social em determinada cultura, a cultura europeia, a CM não é universal em sentido 

epistemológico (SHIVA, 2003). 

Se a CM é entendida como um conhecimento local e situado, a razão abstrata também 

torna-se um mito. Segundo Ingold (2000), as pessoas, incluindo os cientistas, estão situados 

em um ambiente e sujeitos às relações sociais a este vinculadas que subscrevem suas 

capacidades de julgamento e habilidades de discriminação. Neste sentido, o autor pontua, uma 

inteligência que estivesse completamente aparte das condições de vida no mundo, como o 

paradigma positivo-reducionista defende, não poderia pensar as coisas do mundo que ela 

pensa que só é possível pensar inserido no mundo. A inteligibilidade humana consiste na 

capacidade de situar informações e entender seu significado dentro de um contexto de 

engajamento com o mundo. Portanto, a abstração é irrealizável. O que acontece sob a égide da 

abstração, como será visto em item subsequente, é a (des-re)contextualização do objeto em 

um novo marco epistemológico para que ele se torne inteligível a um determinado grupo 

social. 

Como pode ser observado, as relações de conhecimento na CMp é hermética em si 

mesma e existem somente autenticada por mitos como a neutralidade, objetividade, 

hierarquia, universalidade e separação entre mente/corpo (desincorporada). Os mitos e a 

                                                
16 Porto-Gonçalvez (2009) vai além argumentando que a CM a partir da segunda fase do colonialismo (segunda 
metade do século XVIII) é resultado de um pensamento produzido em uma sub-província da Europa, ou seja, 
dos locais onde se fala inglês, francês e alemão. 
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disciplinaridade operam como holofotes que destacam o evento posto sob observação donde 

se gera exclusão e perspectiva parcial e destacada. Este particular modo de entendimento do 

que significa conhecer somente pode ser descrito como uma perspectiva (FRANKLIN, 1996). 

Segundo Franklin (1996), é uma hipocrisia defender que uma perspectiva tão parcial não é 

uma perspectiva que dirige os olhos críticos de outros observadores. No campo de contestação 

entre diferentes abordagens sobre o conhecimento científico, ficam definidos duas diferentes 

perspectivas neste campo de contestação até este momento: a perspectiva da ciência moderna 

positivo-reducionista e a perspectiva situacional adotada nesta tese. 

Para os teóricos culturais, o conhecimento científico enquanto perspectiva que dita 

uma relação específica entre conhecimento e objeto invoca diferentes relações de poder e de 

autoridade (FRANKLIN, 1996). Por um lado, estes mitos conferem superpoderes a ciência 

moderna comensuráveis aos creditados ao Deus cristão (FRANKLIN, 1996; MERLEAU-

PONTY, 2004). Portanto, destacam autoridade máxima à ciência. Por outro, a promulgação 

de mitos e desentendimentos sobre a natureza da ciência oculta a íntima conexão entre ciência 

moderna e poder (TURNBULL, 2000). Tais princípios e mitos terem fundado um modelo 

autoritário de ciência (a CM) não se deve a força deles em si ou ao discernimento da 

racionalidade científica, mas à cumplicidade da CM com as formas de poder que emergem 

com a modernidade (MINOLO, 2004; FEYERABEND, 2007). Neste sentido, o problema não 

reside apenas na CM enquanto conhecimento e prática (perspectiva) que oculta sua conexão 

com o poder, mas na celebração da ciência na perspectiva da modernidade que se revelou em 

opressão epistêmica e como forma particular de colonialismo em nome da modernidade. Dito 

de outro modo, o problema reside na ciência enquanto forma de conhecimento e de prática e 

na ideia de ciência no mundo moderno que, em sua vertente colonialista, (MINOLO, 2004) 

constituíram bases para diversas ações coloniais (DIRKS, 1992; WHITT, 2009). Portanto, a 

ciência enquanto tal conhecimento, prática e ideia, é um grande projeto da modernidade 

(TURNBULL, 2000). 

A CM, inclusive a CMp, enquanto projeto da modernidade, irá compor os regimes 

epistemológicos de inteligibilidade do Estado Moderno colonial para tornar a realidade 

inteligível à ação governamental e, assim, force transformações sociais e culturais que 

conduzam as sociedades tradicionais ao mundo moderno. Ao forçar transformações culturais, 

produz-se uma opressão epistêmica sobre estas populações. O conhecimento destas 

populações tradicionais, alvo direto do colonialismo cultural, é assunto do subitem seguinte. 
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2.1.2. Conhecimentos não-ocidentais 

 

 

No final do século XVII e primeira metade do XVIII, o mundo ocidental já havia uma 

tendência de reviravolta da valorização do passado. O passado torna-se sinônimo de superado 

e o moderno, de progressista. Até fins do século XVIII as sociedades ocidentais ainda 

valorizam o passado (LE GOFF, 2003), mas a partir do séc. XIX e XX, há o triunfo da ideia 

de progresso e a destruição com violência destas experiências ligadas à tradição e à memória 

dos antepassados (BRANDÃO, 1998; LE GOFF, 2003). Para a conduta de condutas no curso 

da modernidade é necessário que a base das tomadas de decisão seja um conhecimento 

também moderno, a ciência moderna (CM). A CM passa a ser reconhecida enquanto único 

conhecimento válido, sobretudo em sua tradição positivo-reducionista (CMp). 

As chamadas populações tradicionais tem sido vítimas das ações coloniais ao mesmo 

tempo em que se instalou um processo histórico de resistência destas populações para a 

manutenção de seus conhecimentos. Este conhecimento tradicional é uma experiência 

histórica resultante do encontro entre o biológico e o cultural (TOLEDO; BARRERA-

BASSOLS, 2008) que tem acompanhado a humanidade em milênios de mudanças ambientais 

e adaptações culturais (BERKES, 1999; NAKASHIMA; ROUÉ, 2002) e que se encontra 

ameaçada pela modernidade (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008). Atualmente são 

estimadas seis mil culturas no mundo, sendo que entre quatro e cinco mil são de populações 

tradicionais distribuídas em todos os continentes (IUCN, 1997; BERKES, 1999). Portanto, as 

populações tradicionais constituem entre 70% e 80% da diversidade cultural do planeta 

(IUCN, 1997). Neste item, dedica-se a definição e caracterização deste conhecimento 

tradicional, desta experiência histórica, que compõe a maior parte da diversidade cultural da 

humanidade e que tem sido vítima da monocultura mental que se instalou com a 

modernidade. 

O que se tem chamado nesta tese de conhecimento tradicional até este item, recebe 

diversas denominações na literatura científica. Além de conhecimento tradicional,  tem-se 

conhecimento ecológico tradicional (USHER, 2000), tradição oral, conhecimento nativo, 

conhecimento local, conhecimento comunitário (JOHANNES, 1989), conhecimento ecológico 

local (GILCHRIST et al., 2005), conhecimento ambiental tradicional,  direito 

consuetudinário, conhecimento da terra (JOHNSON, 1992) e ciência do concreto (LÉVI-

STRAUSS, 1976). Para se atingir o objetivo de investigar a des-re-territorialização de 

pescadores do estuário da Lagoa dos Patos numa perspectiva etnooceanográfica, é necessário 
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a análise de diferentes modos de conhecer, o ratio governamental e o conhecimento das 

comunidades de pesca artesanal, sobre os ciclos hidro-biológicos do estuário bem como o 

manejo de recursos que emergem de cada um dos conhecimentos. Neste sentido, o termo 

Conhecimento Ecológico Tradicional (CET) é o mais adequado porque: 1 – indica que o 

conhecimento é tradicional, ou seja, resultado de um testemunho histórico autêntico 

transmitido pela oralidade de geração a geração; 2 – marca claramente o seu domínio de 

investigação, o da natureza (LEWIS, 1993; NAKASHIMA; ROUÉ, 2002); 3 – envolve a 

percepção de populações tradicionais do seu sistema ambiental e como elas afetam e são 

afetadas pelos processos naturais (LEWIS, 1993); 4 – demonstra sua relação com as ciências 

ecológicas (NAKASHIMA; ROUÉ, 2002), embora não seja tutorado pelo paradigma 

científico convencional (USHER, 2000). Dito de outra forma, a denominação CET define 

precisamente o que conta enquanto informação relevante a ser analisada. A descrição dos 

processos naturais percebidos pelos pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos Patos é 

necessário para se embasar o manejo de recursos tradicionais que são afetados pela INC 2004, 

que impõe um manejo de recursos com base nas ciências naturais. Portanto, a denominação 

CET é adequada para o objetivo almejado. 

A caracterização do CET tem sido feito de diferentes maneiras de acordo com a 

abordagem do autor. Em Marques (1999), esta caracterização passa por métodos e técnicas de 

obtenção do conhecimento. Grande parte destes autores, no entanto, optam por caracterizar o 

CET em oposição ao conhecimento científico (ver JOHNSON, 1992; BERKES, 1999; 

SHIVA, 2003; SILLITOE, 2007). Para Toledo e Barrera-Bassols (2008: p.104), todo o intento 

de comparación entre el conocimiento científico y los saberes indígenas o tradicionales se 

torna una empresa de poca utilidad porque tende a demonstrar a natureza pré-científica do 

CET caracterizado como intuitivo, emocional e imaginativo e aquele como racional, objetiva, 

analítica e intelectual. Desta forma, os autores estariam reproduzindo a lógica colonial da 

suposta superioridade do conhecimento científico (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008). 

No entanto, tem sido desenvolvidas diversas abordagens comparativas que tem subvertido a 

lógica colonialista e demonstrado uma melhor adequação do CET à manutenção da 

biodiversidade. Shiva (2003), por exemplo, compara os dois modos distintos (CET e CMp) de 

conhecimento de acordo com a oposição local/dominante, integração/fragmentação dos 

sistemas produtivos, multi/unidimensionalidade da produtividade, aumento/diminuição da 

produtividade, preservação/destruição da biodiversidade e sistema sustentável/insustentável, 

respectivamente. 
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Dentre este conjunto de autores que subvertem a lógica do colonialismo cultural, a 

característica paradigmática da visão de mundo tradicional é que não há a dicotomina 

natureza/cultura da ciência moderna, ou seja, o CET não é uma entidade separada da natureza 

ou da sociedade (BERKES, 1999; GRAY, 1999) ou apenas uma atividade cerebral. O CET é 

considerado como parte integral do mundo natural e de uma experiência individual e 

coletiva/social ligado a determinadas práticas e técnicas (JOHNSON, 1992). 

Na cosmovisão tradicional, a natureza é a fonte primária de vida que nutre, sustenta e 

ensina (TOLEDO, 2000; 2002). Todas as coisas vivas e não-vivas (homens, animais, vegetais, 

rochas, etc.), ou seja, seres humanos e não-humanos, dividem a vida (GRINDE; JOHANSEN, 

1995, TOLEDO, 2000; 2002). Deste modo, o ser humano não é visto enquanto uma forma 

superior de vida, mas como parte da paisagem que ele mesmo ajuda a criar e manter através 

do CET. Todas as coisas vivas e não-vivas e o mundo natural e social possuem algum grau de 

parentesco e são interdependentes (JOHNSON, 1992; GRAY, 1999; TOLEDO, 2000; 2002) 

estabelecendo relações de reciprocidade entre si (GRINDE; JOHANSEN, 1995; GRAY, 

1999; TOLEDO, 2000; 2002). 

A reciprocidade é um elemento central da cultura e da economia das populações 

tradicionais (GRINDE; JOHANSEN, 1995; GRAY, 1999; TOLEDO, 2000; 2002). Há 

diferentes formas de reciprocidade encenadas pelos grupos de populações tradicionais 

cotidianamente ligados a valores sociais, econômicos e políticos (GRAY, 1999). No caso de 

povos pré-colombianos da América do Norte, por exemplo, os nativos encenam um conjunto 

de regras para a caça de veado e de rituais para a produção dos artefatos que produzem uma 

interação sagrada e recíproca com plantas, animais e a terra (GRINDE; JOHANSEN, 1995). 

Como consequência da cosmovisão tradicional, cada ato de apropriação da natureza deve ser 

negociado com todas as coisas existentes (seres vivos e não-vivos) através de diferentes 

mecanismos, como os rituais shamânicos e rituais agrários (TOLEDO, 2000). Todas as coisas 

do mundo estão interconectadas e não podem ser entendidas isoladamente neste modo de 

conhecer considerado por diversos autores como holístico (JOHNSON, 1992; BERKES, 

1999; GRAY, 1999; TOLEDO, 2000; 2003; SILLITOE, 2007; TOLEDO; BARRERA-

BASSOLS, 2008). 

Desta forma, o CET está sempre em permanente conexão com todas as dimensões da 

vida humana, a prática e a crença (MARQUES, 2001; TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 

2008). A prática está ligada com a satisfação material dos indivíduos que envolve o 

conhecimento da estrutura dos elementos da natureza (objetos e componentes da natureza e 

sua classificação), das dinâmicas (padrões e processos), das relações  (entre os elementos e 
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eventos naturais) (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008). A satisfação material é uma 

medida de êxito do CET já que, segundo Allut (2000), proporciona certa ordem ao mundo e 

permite uma ação ordenada em um processo de adaptação a um mundo em contínua mudança. 

Este processo adaptativo contribui para a construção do conhecimento sobre uma base 

material hierarquizada e seletiva, resultado de uma atenta e hábil percepção sensorial que 

intervém como receptores de informações presentes e dos saberes dos antepassados (ALLUT, 

2000). 

A satisfação material estaria envolvida ainda com o conhecimento do potencial 

utilitário dos recursos naturais (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008), sujeito a 

hierarquia de necessidades. Segundo Grinde e Johansen (1995), as populações tradicionais 

fornecem exemplos de como viver relativamente equânime com uma explotação limitada de 

recursos naturais e com um mínimo de pobreza aguda possibilitando que se atinja as 

principais necessidades: autonomia e liberdade pessoal. Com o conhecimento do potencial 

utilitário dos recursos, formula-se, reconhece-se e legitima-se regras e valores, chamadas de 

regras de conduta 17  por Toledo (2002), que dirigem um relacionamento considerado 

socialmente apropriado entre os homens e entre os homens e o ambiente. Existem vários 

exemplos destas regras de conduta como a administração ética dos recursos naturais, a ética 

ambiental da mitologia Pan-indiana, a harmonia ética de nativos norte-americanos pré-

colombianos (GRINDE e JOHANSEN, 1995) ou o princípio de reciprocidade pontuada 

acima. 

O CET nativo assume que o mundo natural são embebidos pelas forças espirituais e 

sagradas e possuem uma força vital (JOHNSON, 1992; GRINDE e JOHANSEN, 1995; 

BERKES, 1999). As forças da natureza são consideradas metáforas do mundo natural e meios 

de estabelecer um relacionamento pessoal com elementos espirituais e visões de indagações 

ou de sonhos tornam-se rigorosos meios de passagem entre o mundo material e dos espíritos 

produzindo uma unidade física e espiritual. Neste sentido, a auscultação sobre a natureza do 

espírito interliga teologia natural, que estabelece um senso de sacralidade ao lugar, e tradição. 

Desta forma, o mundo espiritual sustenta a racionalidade nativa contribuindo para que os 

nativos se engajem em um comportamento considerado socialmente apropriado. Por exemplo, 

a crença de que caçador e presa dividem vínculos espirituais sendo necessário que o caçador 

peça permissão ao mundo espiritual para matar a presa para se alimentar (GRINDE e 

                                                
17 O que Toledo (2002) chama de regras de conduta recebem outras denominações nas abordagens de outros 
autores, como códigos éticos (STEVENSON, 1996) e códigos de valores (SILLITOE, 2007). Estas regras de 
conduta são fundamentais para o manejo de recursos tradicionais, como será visto nos itens 5.1 e 5.2. 
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JOHANSEN, 1995). Portanto, o senso de sacralidade contribui para o respeito e o aumento da 

diversidade biológica (GRAY, 1999). Não é por acaso que Berkes (1999) atribui ao CET, que 

imbui a natureza de sacralidade, o título de ecologia sagrada. 

Diversos autores tem caracterizado o CET como local (ver BERKES, 1999; GRAY, 

1999; TOLEDO 2000; SHIVA, 2003; SILLITOE, 2007). Os que assim o caracterizam, o 

fazem em dois sentidos. Uma delas considera que o CET é específico a um determinado local 

geográfico e, por isso, tem sua validade circunscrita a uma determinada área conhecida 

(SILLITOE, 2007), desde uma escala local a uma regional (TOLEDO; BARRERA-

BASSOLS, 2008).  A outra se refere à localidade do CET, ou seja, ao contexto social e 

cultural específico de onde o CET emerge e onde ele se insere (DIEGUES, 2000; RUDDLE, 

2000). Neste sentido, situado em um espaço conhecido e nas relações socioculturais, o CET 

ancora-se em um território. O relacionamento entre natureza e cultura é definido em vias 

específicas, baseado no território tradicional (GRAY, 1999). Como será visto no item 5.1, este 

território tradicional é um eixo geográfico e uma lógica de orientação, o centro do mundo ou 

o nosso mundo das populações tradicionais, produzido a partir de referenciais materiais e 

imateriais ([i]material). 

No diagnóstico do CET como local, e portanto territorializado, e na premissa da CMp 

como global se funda a dicotomia local X global entre CET e CM, inclusive a CMp, que pode 

ser visto em diversas bibliografias (ver BERKES, 1999; MARQUES, 1999, REID et al., 

2006; SILLITOE, 2007). Por outro lado, autores como Boaventura de Souza Santos (2005) 

vão defender que a dicotomia conhecimento local/conhecimento global é uma forma de 

perpetuar a ideia de superioridade do conhecimento científico como a única cosmovisão que 

possibilita uma explicação global do mundo, anulando inclusive a tão profanada e almejada 

complementaridade entre os saberes. Neste sentido, esta dicotomia é a expressão do resultado 

do processo de globalização hegemônica localizando, no plano do discurso, todas as outras 

formas de saber. Como alternativa, o mesmo autor propõe uma perspectiva situacional em 

que todos os conhecimentos são socialmente construídos como resultados da mobilização de 

recursos materiais e intelectuais de diferentes tipos, vinculadas a contextos e situações 

específicos18. 

Há ainda outras características ligadas a uma razão metodológica. Segundo Barrera-

Bassols (2008), o CET é construído mediante observações e experimentação de testes práticos 

de tentativa/erro. Desta forma, no processo de construção do conhecimento há uma seleção 

                                                
18 A perspectiva situacional de Santos (2005) vai ser discutida com maior detalhe no item 2.2. 
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das informações consideradas plausíveis que atualizam os saberes dos antepassados a um 

mundo em contínua mudança (ALLUT, 2000). Neste sentido, as explanações dos fenômenos 

da natureza feitos pelo CET são uma experiência coletiva validada e revisada diariamente e 

sazonalmente ao longo do ciclo anual de atividades (JOHNSON, 1992). 

O CET seria um saber construído sob uma base de dados qualitativa. Segundo 

Johnson (1992), as populações tradicionais são capazes de constatar tendências de aumento 

ou diminuição de população de uma determinada espécie baseado em observações de 

comportamento e de safras e avaliar se as tendências atuais atendem as necessidades 

individuais e da comunidade. Alguns autores defendem que as populações tradicionais obtém 

apenas dados a partir de uma longa série temporal em um dado lugar (dados diacrônicos) 

(JOHNSON, 1992; TOLEDO, 2000; TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008) argumentando 

uma inabilidade das populações tradicionais de controlar experimentos, de coletar dados ao 

mesmo tempo em uma ampla área (dados sincrônicos) e de usar medidas quantitativas 

(BERKES, 1999). Berkes (1999) afirma que estas generalizações não correspondem a 

realidade já que existem diversos exemplos de populações da América do Norte produzirem 

dados sincrônicos e experimentos controlados e executarem medidas quantitativas. 

O CET não é homogeneamente distribuído entre os integrantes de uma comunidade 

tradicional. A quantidade e a qualidade de conhecimento varia de acordo com o gênero, idade, 

status social, capacidade intelectual e atividade profissional (caçador, líder religioso, 

curandeiro, etc.) (JOHNSON, 1992). Dentro de cada uma das atividades profissionais, instala-

se uma rede de informações interligadas dominadas por certos indivíduos de uma comunidade 

(POSEY e ELISABETSKY, 1991), os chamados especialistas, que geralmente são os mais 

velhos e experientes (ALLUT, 2000; DIEGUES, 2004). 

O CET que, como discutido acima, é transgeracional, prático, dinâmico (aberto a 

mudanças), local e mitificado pode ser definido de muitas formas (ver BERKES, 1993; 1999; 

LEWIS, 1993; DUERDEN e KUHN 1998; PIEROTTI; WILDCAT 2000; USHER, 2000; 

NAKASHIMA e ROUÉ, 2002) e não há uma definição universalmente aceita na literatura 

(BERKES, 1993). Entre as definições existentes, adota-se a de Berkes (1999: 08): ...um 

cumulativo corpo de conhecimentos, práticas e crenças, evoluindo por processos adaptativos 

e propagados através das gerações por transmissão cultural, sobre relações de seres vivos 

(incluindo os humanos) uns com os outros e com seus ambientes. A opção por esta definição 

se dá devido às suas três principais características (prático, dinâmico e local). Segundo Allut 

(2000), o caráter prático proporciona condições ótimas para que os problemas emerjam 

concretamente do meio natural e indique as necessidades cognitivas; o dinâmico permite viver 
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e adaptar-se a um mundo em contínua mudança; e o local condiciona a interpretação do seu 

entorno natural e social, ou seja, do seu território. 

As três características supracitadas têm permitido ao CET responder questões 

fundamentais sobre os recursos naturais e ecossistemas complementando, suplementando ou 

até guiando as ciências naturais no manejo contemporâneo de recursos naturais (MENZIE; 

BUTLER, 2006). Nesta tese, o manejo de recursos é central na análise do processo de des-re-

territorialização dos pescadores do estuário da Lagoa dos Patos e, portanto, o conceito de CET 

adotado é adequado para se atingir o objetivo central proposto. 

A partir desta caracterização do CET, parece evidente que a racionalidade das 

populações tradicionais e a perspectiva produzida por ela difere daquela da CMp discutidas 

nos itens anteriores. Por isso, Toledo e Barrera-Bassols (2008) afirma que é um erro tentar 

encontrar significantes similaridades com a CM desconsiderando que ambos os 

conhecimentos são diferentes racionalidades e reduzindo o CET a uma mera extensão da CM. 

Para este autor, é necessário adotar-se uma perspectiva epistemológica para se esclarecer um 

mínimo sobre a forma destes saberes. Agrawal (1995), no entanto, vai dizer que estas 

diferenças não são tão evidentes assim e que a perspectiva epistemológica não resolve o 

problema de diferenciação dos conhecimentos. Isto será discutido no item 2.2. Primeiramente 

será necessário discutir um outro modo de conhecimento, o ratio governamental, que também 

opera sob a perspectiva de uma racionalidade ocidental, embora na institucionalização do 

conhecimento científico há outros valores e conceitos que entram em cena nos regimes 

epistemológicos de inteligibilidade. É o que será visto no item seguinte. 

 

 

2.1.3. Ratio governamental do Estado Moderno 

 

 

O colonialismo pode ser visto enquanto uma forma de dominação e violação e a 

cultura um regime que possibilita ao poder alcançar sua apoteose. Juntos, colonialismo e 

cultura fornecem uma nova perspectiva sobre a história e os efeitos do poder colonial. Sob 

esta nova perspectiva, torna-se evidente que os efeitos culturais do colonialismo tem sido 

frequentemente ignorados e encobertos sob a máxima da inexorável lógica da modernização 

(DIRKS, 1992: p.08) ao invés de atentar para os problemas da modernização em contextos de 

encontros culturais e, assim, desvelar os problemas da modernidade (COHN, 1996: p.14). 
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Esta nova perspectiva em que colonialismo e cultura se engendram revela que o 

colonialismo proporcionou um cenário para o projeto Iluminista, um grande laboratório que 

associa descoberta e razão. O conhecimento colonial possibilitou conquistas e, ao mesmo 

tempo, foi produzido através delas. Foi através de descobertas de novas regiões que a ciência 

pode abrir novos territórios de conquista. A cartografia, a geografia, a botânica e a 

antropologia, por exemplo, foram todos empreendimentos coloniais (DIRKS, 1992; 1996). 

A História Natural e a Antropologia são dois bons casos da relação entre a 

conhecimento e a conquista de novos territórios. Um exemplo clássico da História Natural é o 

surgimento de farmacopeias como a De materia medica de Pedânio Dióscorides. Considerada 

a principal fonte de informações sobre plantas medicinais e fármacos de origem animal e 

mineral do século I ao XVIII, De matéria medica foi utilizada como modelo pelas modernas 

farmacopeias, pois desenvolveu um método de observação e classificação que filtrou 

informações já existentes e as reorganizou em textos sistematizados. As modernas 

farmacopeias foram um dos elementos que contribuíram para que os remédios tradicionais 

fossem substituídos por modernos remédios, dentro e fora da Europa (ELLEN, HARRIS; 

1999). Por outro lado, até 1740 o saber dos naturalistas ainda vai coexistir com os 

conhecimentos tradicionais. 

No século XVIII, vai emergir um projeto europeu totalizante (global ou planetário) de 

sistematização da natureza na História Natural. Obras como a Histoire Naturelle (1749) de 

Georges-Louis Leclerc (ou conde de Buffon), Familles des plantes (1763) de Michel Adanson 

e Systema Naturae (1735) de Carl Linné vão ser diferentes vertentes de esquemas 

classificatórios desse projeto totalizador e de representação fidedigna do plano da própria 

natureza. Como bem pontuou Buffon, pretendia-se à descrição exata de tudo. Dentre as 

diferentes vertentes, a obra de Linné foi a de maior impacto e representou um marco neste 

novo projeto europeu de sistematização da natureza. A História Natural concebia o mundo 

como um caos a partir do qual o cientista produzia uma ordem e o sistema de Linné impunha 

ordem ao caos, tanto ao da natureza (todas as plantas do planeta poderiam ser inseridas neste 

sistema classificatório) quanto ao da botânica anterior (combinou o ideal de um sistema 

classificatório com uma sugestão concreta e prática de como construí-la) (PRATT, 1999). 

Como foi visto no item 2.1.1, no entanto, a História Natural enquanto projeto europeu 

totalizante vai resultar também de apropriações do CET de populações tradicionais. O sistema 

classificatório de Carl Linné incorpora classificações e semelhanças de formas vegetais 

indicadas pelos Cochineses (grupo étnico da melanésia) na descrição de 240 novas espécies. 

O naturalista alemão Georg Eberhard Rumphius da Companhia das índias ocidentais no seu 
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influente trabalho Herbarium Amboinense também se apropria de descrições da ecologia de 

plantas, padrões de crescimento e habitats baseados no conhecimento tradicional dos nativos 

do sudeste da Ásia. Este trabalho é um dos responsáveis por transformar a Holanda em centro 

da botânica tropical no século XVIII e subsidiou diversos projetos de dominação agrícola em 

diversas partes do mundo (ELLEN; HARRIS, 1999). A Teoria da Evolução de Charles Robert 

Darwin, como foi visto, também resultou de apropriações de conhecimento tradicional de 

nativos das ilhas Galápagos. 

A História Natural vai classificar também as pessoas como pertencente ao reino dos 

animais, para o desconforto de muitos da época. Aliás, o próprio Linné vai se incumbir do 

rótulo Homo sapiens. Em 1758, o Homo sapiens foi classificado em seis variedades, sendo a 

variedade Europeu comparativamente superior às outras. Dificilmente vai se ter um outro 

exemplo mais evidente da tentativa de naturalizar o mito da superioridade europeia, embasada 

cientificamente (PRATT, 1999). 

No século XIX, interpretações sociais particulares de outras descobertas da História 

Natural vão  reforçar o mito da superioridade europeia. A descrição do desenvolvimento 

ontogenético de um organismo (do óvulo fertilizado a idade adulta) feita pelo naturalista 

alemão Ernst Heinrich Philipp August Haeckel como um processo de mudança fisiológica 

progressiva, unidirecional e pré-ordenada vai informar teorias de evolução social antes 

mesmo da Teoria da Evolução de Charles Darwin. A teoria social-evolucionista da Era 

Vitoriana, por exemplo, pode ser epitomizada pelo trabalho Progresso: suas leis e suas 

causas de Herbert Spencer publicado em 1857, dois anos antes da publicação do grande 

clássico A Origem das Espécies de Charles Robert Darwin. Para Spencer, o desenvolvimento 

das nações e o crescimento econômico (crescimento do comércio, das indústrias, etc.) 

obedeciam ao mesmo processo de crescimento de plantas e de animais. Com a publicação do 

grande clássico de Darwin, interpretações sociais da seleção natural, a luta pela 

sobrevivência e a sobrevivência dos mais aptos vão se transformar em teorias de evolução 

social de doutrina racista e colonialista que justificaram a hierarquização social, as guerras 

imperialistas e o extermínio dos outros (DEB, 2009). É neste contexto de interpretações 

sociais particulares de teorias de evolução biológica e progresso social que o princípio 

baconiano de progresso19, sustentado por diversos pensadores do século XVIII e XIX, vai dar 

origem ao conceito de desenvolvimento em sua conotação moderna (DEB, 2009). 

                                                
19 O princípio baconiano de progresso através da razão instrumental e do método científico é sustentado por 
pensadores do século XVIII e do século XIX como Jean Jacques Rousseau, François Marie Arouet (Voltaire) e 
Alexis de Tocquevile. Para eles o progresso resulta do uso humano da razão (DEB, 2009). Esta ideia de 
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O discurso antropológico, a partir da segunda metade do século XVIII, passa a mapear 

e ranquear as variedades humanas registradas em uma História Natural linear-evolucionista 

por analogia com espécies de animais. Surgem, desta forma, as modernas representações dos 

outros (THOMAS, 1994), da colônia e da metrópole, a partir de (estereo)tipificações sob a 

lógica da oposição binária: nós-eles, colonizador-colonizado, Europa-Asia, Oeste-Leste, 

civilizados-bárbaros/selvagens/primitivos/semi-civilizados, ciência/barbaridade e 

modernos/tradicionais (STOCKING, 1991; DIRKS, 1992; 1996; THOMAS, 1994). A ideia 

de evolução social linear vai fornecer propósito e unidirecionalidade à história econômica de 

todas as sociedades para se alcançar o progresso: caça e coleta-pastorialismo-agricultura-

comércio e indústria (DEB, 2009). Uma pluralidade de tipos e raças humanas passa a surgir e 

ser hierarquizada, desde grupos assemelhados a macacos, civilizações imaturas até o ápice do 

desenvolvimento humano, a civilização europeia. Isto permitiu com que os outros da 

metrópole e da colônia fossem representadas enquanto essencialmente distintos e os tipos, 

criados pela ciência europeia, finalmente naturalizados. A modernidade torna-se, assim, uma 

época de tipificação antropológica (THOMAS, 1994). Com a Europa sempre tipificada como 

o ápice evolucionário e civilizatório, inaugura-se o etnocentrismo europeu (DEB, 2009). 

Em ambos os casos, a História Natural e a Antropologia, ilustram a inserção das coisas 

do mundo e dos seres humanos em uma classificação conforme padrões de ordem. A História 

Natural, como um processo de pensamento, rompeu redes efetivas de relações materiais entre 

pessoas, plantas e animais. Os sistemas classificatórios do século XVIII extraía as espécies de 

seu nicho arbitrário e das suas relações orgânicas e ecológicas bem como dos seus lugares 

nas economias, histórias, sistemas simbólicos e sociais de outras populações e as reagrupavam 

conforme os padrões europeus de unidade global e ordem. Ou seja, o nomear característico da 

História Natural extrai as coisas do mundo e as realocam em uma nova estrutura de 

conhecimento, a estrutura científica da História Natural. O nomear, o representar e o 

reivindicar são todos a mesma coisa: o nomear dá origem à realidade da ordem. O cientista, 

portanto, produzia uma ordem (PRATT, 1999: p.69). 

A relação entre ciência moderna e poder no contexto do colonialismo cultural está 

evidente nos exemplos citados da Antropologia e da História Natural. Ao subsumir e realocar 

plantas, animais (inclusive o homem) e, acrescenta-se, o CET numa ordem de feitura 

europeia, finita e totalizante, a História Natural os tornou entidades discretas em termos 

visuais aos Estados coloniais. Através das formas iluministas de padronização, burocracia e 
                                                                                                                                                   

progresso, informada pela ciência e racionalidade europeias, foram as bases para diversas ações coloniais 
(DIRKS, 1992). 
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normalização, foram implantados, por exemplo, os sistemas de plantations, maciços 

experimentos em engenharia social e disciplina e produção em série de alimentos e de 

pessoas. Sistematiza-se a vida humana, padroniza-se as pessoas (PRATT, 1999; p.74). O 

mesmo se dá na Antropologia. Segundo Thomas (1994), o que está subjacente a partição dos 

seres humanos em raças, espécies e culturas é uma operação, que como será visto no item 2.3 

é epistêmica, que torna visível determinadas populações enquanto objetos de ação de governo. 

Assim, a modernas representações dos outros, ou a cultura colonial, vão ser as lentes 

coloniais, para usar um termo de Dirks (1992), com que o ratio governamental Europeu vai 

olhar metrópole e colônia, tornar visível os sujeitos e agir sobre eles. 

Para o Bruno Latour (1986), o principal problema na relação entre ciência moderna e 

poder, inclusive em sua vertente colonial, não é a visualização em si, mas o que conta 

enquanto significantes aspectos da realidade. Na coleta de informações, importa o que é 

incluído e excluído do campo visível e a mobilização de forças e entidades então reveladas 

(ROSE, 2004). Tem-se, neste sentido, dois problemas a serem ressaltados no modo de 

conhecer do ratio governamental na delimitação da abordagem desta tese, a 

institucionalização de uma racionalidade e a institucionalização de conhecimentos. Na 

abordagem foucaultiana da questão saber/poder discutido no item Colonialismo cultural e que 

é adotada nesta tese, tem-se que a institucionalização de uma racionalidade refere-se a 

entendimentos específicos de objetos e objetivos, às estruturas conceituais, a organização 

institucional e aos instrumentos de investigação e de intervenção que definem o caráter 

epistemológico do ratio governamental de acordo com a modalidade técnico-científica. Deste 

modo, o que é incluído e excluído do campo visível obedece aos códigos de visibilidade da 

lógica positivo-reducionista (fragmentação e compartimentação). O Estado Moderno, 

enquanto um esquema de inteligibilidade, vai gerir as coisas, a economia, a população e o 

próprio governo inscrito no marco epistemológico da racionalidade científica ocidental. Esta 

institucionalização de uma racionalidade, a perspectiva da ciência moderna positivo-

reducionista, é uma premissa nesta tese. 

A racionalidade institucionalizada define a forma como se opera a institucionalização 

de conhecimentos. Ambos, racionalidade e conhecimentos institucionalizados, definem a ação 

governamental. Como foi visto no item Colonialismo cultural, os experts, as autoridades e as 

condições epistemológicas, institucionais, técnicas e da circulação e de produção de verdades 

terão importante papel na produção e mobilização de conhecimentos e de verdades que 

tornam a realidade inteligível de modo a possibilitar a prática governamental. O processo de 

institucionalização de conhecimentos a partir de uma racionalidade institucionalizada define 
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os regimes epistemológicos de inteligibilidade, dentro dos quais será feita a elaboração de 

ações do Estado. Arun Agrawal (1999), Paul Nadasdy (2003), Stepan (2005) e Evans (2010) 

são alguns dos autores que tem discutido o processo de produção e de mobilização de 

conhecimentos, inclusive do CET, enquanto relações de poder na implementação de políticas 

públicas, projetos de desenvolvimento e manejo de recursos naturais. Na produção e 

mobilização de conhecimentos e de verdades há uma seleção de informações, pesquisas e de 

tendência de conhecimento científico, a serem combinadas a um conhecimento previamente 

existente, de acordo com critérios que são potencialmente aplicáveis (úteis) a projetos de 

desenvolvimento (AGRAWAL, 1999), de manejo de recursos naturais (NADASDY, 2003)20 

ou coloniais e que variam de acordo com o contexto político, econômico e social (STEPAN, 

2005; EVANS, 2010). Por outro lado, pode haver uma série de ajustes ideologicamente 

dirigidos nos resultados científicos durante a disputa por acomodação política de determinada 

comunidade epistêmica ou de áreas do conhecimento científico que resultem em 

financiamento, institucionalização e espaço nas tomadas de decisões governamentais. Em 

ambos os casos, o problema de interpretação científica pode levar a criação e utilização de 

pseudociências ou opiniões nas tomadas de decisões de governo (STEPAN, 2005; EVANS, 

2010). 

Na história das ciências, a opinião ou as pseudociências sempre tiveram um caráter 

ambíguo, ora sendo tratado como o outro da ciência, que se impunha denunciar, desmistificar 

e derrotar em nome da Razão e do rigor científico, ora como aliada natural da ciência, o ponto 

de passagem obrigatório para uma transformação do mundo segundo os princípios da Razão e 

das Luzes (SANTOS, 2005)21. Neste sentido, no contexto do colonialismo cultural, a 

pseudociência pode servir como uma aliada natural da ciência e do governo, já que o 

empreendimento colonial tem como objetivo forçar o curso da modernidade a outros povos. 

Embora o processo de institucionalização de conhecimentos e/ou pseudociências ocorra a 

partir de uma racionalidade científica ocidental institucionalizada, ela não necessária e 

estritamente adota um rigor científico e técnico na mobilização de conhecimentos e de 

verdades e nas ações. O que importa, na verdade, é que a mobilização e produção de 

                                                
20 Arun Agrawal (1999) e Paul Nadasdy (2003) discutem o modo como o poder opera na conversão do CET em 
um instrumento de desenvolvimento e de manejo de recursos naturais, respectivamente, através de uma série de 
práticas científicas. No entanto, expande-se a abordagem de ambos os autores para discutir como o ratio 
governamental opera na mobilização de conhecimentos em geral, a ciência moderna, o CET e pseudociência, 
para tornar possível a ação governamental.  
21 Para uma discussão que diferencie ciência e pseudociência, ver Bala e Joseph (2007). 



60 

conhecimentos torne visível as coisas do mundo ao ratio governamental sob uma perspectiva 

científica e possibilite ações de governo dentro dos padrões de modernidade. 

A institucionalização de conhecimentos é assunto de análise desta tese. No item 4.1, 

faz-se um histórico do manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos com o 

objetivo de definir a base de conhecimento científico que subsidia a Instrução Normativa 

Conjunta de 2004. A ação do Estado dentro de regimes epistemológicos de inteligibilidade é 

assunto central desta tese, pois a imposição de uma forma de manejo de recursos pesqueiros 

via INC 2004 sobre o manejo tradicional dos pescadores gera um processo de des-re-

territorialização de pescadores no estuário da Lagoa dos Patos. A ação do Estado via INC 

2004, que tem como base a racionalidade científica, ocorre portanto dentro de regimes 

epistemológicos de inteligibilidade. 

Os estudos culturais tem evidenciado que o processo de mobilização de 

conhecimentos e de verdades em centros de poder, como é o caso do Estado Moderno, é feito 

por comunidades epistêmicas22 (WHITT, 2009). Uma comunidade epistêmica é um grupo ou 

uma rede de profissionais em nível local, nacional ou internacional com reconhecida 

competência em um particular domínio do conhecimento de relevância política (HAAS, 1992; 

WHITT, 2009). Embora estes profissionais sejam de diversas disciplinas e experiências, eles 

compartilham convicções tais como: um conjunto de crenças normativas e baseadas em 

determinados princípios que fornecem valores racionais para a ação social dos membros da 

comunidade; crenças causais que derivam das análises de práticas que contribuem a uma 

gama central de problemas de seu domínio e que servem como base para elucidar as ligações 

entre possíveis ações políticas e resultados desejados; critérios de validade que determinam a 

aceitabilidade de informações no seu domínio de conhecimento; engajamento político, ou 

seja, práticas comuns associadas a um conjunto de problemas pertinentes a sua competência 

profissional (HAAS, 1992). 

Assim como a CM, as comunidades epistêmicas possuem uma relação  bidirecional 

com o governo. Para Nancy Stepan, estes grupos de profissionais tornam-se fontes de 

discussões interpretativas sobre determinada temática enviando mensagens sociais ou 

políticas que indicam linhas de ação e permitem certa manobra interpretativa. Os conceitos e 

valores contidos nestas mensagens ocupam o espaço cultural no qual se dá a interpretação 

social e fornecem estrutura retórica e embasamento moral (STEPAN, 2005). Desta forma, as 

informações fornecidas pelas comunidades epistêmicas geram representações dos processos 
                                                
22 Bruno Latour (1986) propõe um outro conceito analítico para discutir a mobilização de conhecimentos e 
verdades sob uma lógica científica, os centros de cálculo. 
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físicos e sociais e os tornam inteligíveis para a ação governamental (HAAS, 1992). Por outro 

lado, quando se alteram o contexto político, alteram-se também os grupos de profissionais e 

as mensagens políticas deles derivadas. Portanto, as representações científicas tanto são 

conformadas como formam o mundo a sua volta (STEPAN, 2005). As comunidades são 

condição sine qua non para a produção, circulação e reconhecimento de evidências, provas, 

crenças e fatos, incluindo dentro de governos (WHITT, 2009). 

O conceito de comunidades epistêmicas é crucial nesta tese para se analisar os regimes 

epistemológicos de inteligibilidade que embasam a ação do Estado Moderno no manejo de 

recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos via Instrução Normativa Conjunta de 

2004 (INC 2004), que regulamenta a pesca no estuário da Lagoa dos Patos. Identificando-se a 

comunidade epistêmica responsável pela formulação da INC 2004, desvenda-se como foram 

produzidos e mobilizados conhecimentos e verdades (quais e porque tais pesquisas científicas 

foram selecionadas pelos gestores, a representação que os gestores tinham dos processos 

ambientais do estuário da Lagoa dos Patos e dos pescadores artesanais, etc.) e o que está 

tentando-se impor com a INC 2004. 

Em suma, se as ações de governo ocorrem dentro de regimes epistemológicos de 

inteligibilidade, o modo de conhecer do Estado Moderno, o ratio governamental, é 

epistemologicamente situado em valores, conhecimentos e verdades produzidos de acordo 

com uma lógica moderna, ou seja, nas práticas políticas e administrativas do Estado Moderno. 

O Estado Moderno é uma perspectiva no mundo social que encena pontos de vista 

particulares destacando certas características do mundo e descartando outras na produção de 

espaços sociais (HÄKLI, 2001). Desta forma, o ratio governamental também se enquadra na 

perspectiva situacional de Santos (2005), como todos os outros modos de conhecimento que 

tem sido discutidos aqui (o CET e a CMp). 

No item seguinte, a partir da perspectiva situacional de Santos (2005), pretende-se 

diferenciar os modos de conhecimentos a partir da forma como eles operam nas produção de 

espaços sociais, os espaços epistêmicos. 

 

 

2.2. Modos de produção de espaços epistêmicos 

 

 

A diferenciação entre os diferentes modos de conhecer tem sido assunto de diversas 

pesquisas em filosofia, história e sociologia da ciência e até de organismos internacionais, 
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como o Conselho Internacional para a Ciência (ICSU) (BALA; JOSEPH, 2007). Alguns 

autores continuam a diferenciar CET e CM por muitas das características citadas nos itens 

anteriores (localidade X universalidade; subjetivo X objetivo; etc.). Outro grupo de autores, 

consideram que as características citadas não diferenciam ou não são suficientes para 

diferenciar os modos de conhecer. O cientista político Arun Agrawal (1995) identifica e 

analisa três tendências de diferenciação entre CET e CM que se formam com base nas 

características citadas nos itens anteriores. 

A primeira tendência tende a diferenciar o CET e CM com relação à natureza da 

realidade. Segundo Agrawal (1995), esta primeira tendência é insustentável porque há uma 

grande diversidade de sistemas de conhecimento tradicionais que possuem diferenças e 

similaridades entre eles sendo impossível construir uma oposição binária simples entre CET e 

CM. Como foi visto no item 2.1.1, Paul Feyerabend (2007) também discute diferenças na 

natureza da realidade dentro da CM, o que traria uma dificuldade adicional na oposição 

binária usualmente proposta. 

A segunda tendência refere-se às bases metodológicas e epistemológicas. Agrawal 

(1995) argumenta que alguns cientistas afirmam que a CM é aberta, sistemática, objetiva e 

analítica enquanto que o CET é fechado, não-sistemático, holístico (ao invés de analítico) e 

avança com base em novas experiências (e não com base em uma lógica dedutiva). Para este 

autor, as diferenças metodológicas apontadas também são questionáveis porque não há um 

método científico universal, do mesmo modo discutido que foi discutido no item 2.1.1. A 

visão do CET como fechado e não-sistematizado, segundo Agrawal (1995) não procede 

porque se baseia em estudos antropológicos desatualizados. Como foi visto no item 2.1, o 

CET é por definição como um corpo de conhecimento aberto e dinâmico enquanto a 

perspectiva da ciência moderna positivo-reducionista (CMp) é vista como uma tradição de 

conhecimento fechada. Neste sentido, se ser aberto é ser ciência, o CET o é e a perspectiva 

hegemônica da CM não o é. 

Finalmente a terceira tendência discute as bases contextuais, onde a CM é usualmente 

vista como universal em contraposição ao CET ligado a um contexto social, cultural e 

temporal. Agrawal (1995) vai descartar essa diferenciação com base em uma ampla literatura 

da história, filosofia e sociologia da ciência que demonstra que a CM também está 

condicionada a contextos ecológicos, econômicos, sociais, religiosos e de gênero. No item 

2.1, o CET e a CMp também foram discutidos como tradições de conhecimentos situadas, 

sendo a perspectiva positivo-reducionista da CM muitas vezes caracterizada como sub-

provinciana, ao invés de universal. 
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As críticas de Agrawal (1995) tem gerado intensos debates no meio acadêmico e nesta 

tese são de exímia importância para contextualizar a discussão feita separadamente para cada 

um dos modos de conhecimento nos debates sobre a diferenciação entre os modos de saber da 

CMp e do CET. Após situar as discussões feitas até aqui nas tendências dominantes de 

diferenciação entre o CET e a CMp, lança-se as bases para a diferenciação dos modos de 

conhecimento a partir das características comuns entre os três modos de conhecimento (o 

CET, a CMp e o ratio governamental) pontuadas nos itens anteriores: a ordenação do mundo 

e a contextualização dos modos de conhecimento. Pouco a pouco vão ressurgindo as 

características discutidas dos respectivos modos de conhecimentos que serão úteis ao escopo 

da análise da tese.  

No cerne das relações materiais do homem com a natureza emerge uma parte ideal, 

não material, considerado um processo intelectual de criar ordem a partir da desordem (LÉVI-

STRAUSS, 1976; DIEGUES, 2004). Este princípio está na origem de múltiplos saberes e 

habilidades (CANDEAU, 2012). Tanto a CMp quanto o CET exercem esta mesma função de 

ordenar o mundo (BERKES, 1999). Conforme foi visto anteriormente, pode-se dizer que o 

ratio governamental, como os outros modos de conhecer, impõe uma ordem ao mundo. Para 

Santos (2005), conhecer é uma intervenção sobre o mundo ao mesmo tempo em que nos situa 

nele conforme padrões de ordem. O que é universal não é um conjunto de coisas objetivas, 

mas modos de organizá-las (CARNEIRO DA CUNHA, 2009) articuladas a um quadro de 

referências (valores, ideologias, [pré]conceitos, práticas, etc.) (SHIVA, 2003). Como foi visto 

nos itens anteriores, todos os modos de conhecer organizam o mundo de acordo com um 

quadro de referências: o CET segundo um paradigma holístico, regras de conduta próprios, 

sacralidade, etc; a CMp de acordo com mitos (neutralidade, universalidade, objetividade, 

etc.); e o ratio governamental de acordo com regimes epistemológicos de inteligibilidade. 

Na perspectiva situacional de Boaventura de Sousa Santos (2005: p.34) também se 

reconhece que todos os modos de organizar o mundo, ou seja, todos os modos de conhecer o 

mundo, são situados em um quadro de relações sociais: ...todos os conhecimentos são 

socialmente construídos – isto é, são o resultado de práticas socialmente organizadas 

envolvendo a mobilização de recursos materiais e intelectuais de diferentes tipos, vinculadas 

a contextos e situações específicos. Portanto, todas as formas de conhecimento, inclusive a 

CMp e o ratio governamental, podem ser entendidas como epistemologicamente situadas. 

Esta perspectiva tem quatro consequências analíticas que serão discutidas no item 

metodologia e que vão ao encontro do objetivo central da tese: compreensão de que os modos 

de conhecimento (CET, CMp e ratio governamental) são paritários; enfoque nos conflitos 
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ambientais territoriais entre os diferentes modos de conhecimento ao invés de objetivar 

integração de conhecimentos, consensos ou resolução de conflitos; definição da comunidade 

epistêmicas envolvida nos regimes epistemológicos de inteligibilidade; e breve 

contextualização histórica do atual cenário de conflitos entre os modos de conhecimento 

(histórico do manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos). 

Sendo as diferentes formas de conhecer ou modos de conhecer necessariamente 

parciais e situados, as coisas do mundo são inseridas em um contexto de práticas sociais 

organizadas na produção de conhecimento e tem consequências e efeitos diversos sobre o 

mundo. Este processo de construção tanto de conhecimento quanto dos objetos é, segundo a 

perspectiva situacional de Santos (2005: p.42), comum a todos os modos de conhecimento: 
 

Construir, nesta perspectiva, significa por em relação e em interação, no quadro de 
práticas socialmente organizadas, materiais, instrumentos, maneiras de fazer, 
competências, de modo a criar algo que não existia antes, com propriedades novas e 
que não pode ser reduzido à soma dos elementos heterogêneos mobilizados para a 
sua criação. Não faz sentido, assim, a oposição entre o real e o construído, (...). O 
que existe – conhecimento, objetos tecnológicos, edifícios, estradas, obras culturais 
– existe porque é construído. 

 
Em qualquer modo de conhecimento, as coisas do mundo e os seres humanos são 

colocados em um quadro de práticas socialmente organizadas e transformadas em objetos 

reconhecíveis no quadro do que já existe. Dito de outro modo, de acordo com Santos (2005) 

as práticas de produção de conhecimento envolvem um trabalho sobre os objetos que, assim, 

são inseridos em espaços de conhecimento. Cada um dos modos de conhecer é um espaço de 

produção de conhecimento e de objetos ou, simplesmente, um espaço de conhecimento. Para 

Bensusan (2002: p.311), tudo pode tornar-se objeto de conceitos e, assim, tijolos do 

pensamento dentro de um ponto de partida, dado pelo espaço das crenças. Neste sentido, o 

que Santos (2005) chama de espaços de conhecimento é o espaço da interpretação das 

crenças e o espaço da dúvida de Bensusan (2002) ou o que Nancy Stepan (2005: p.15) chama 

de espaço cultural no qual se dá a interpretação social. Cada um destes espaços conceituados 

por estes autores é um espaço de construção de conhecimento e de objetos que Bensusan 

(2002) chama de espaço epistêmico, denominação adotada nesta tese. Portanto, as coisas do 

mundo e os seres humanos são inseridos em um novo contexto de relações sociais de 

produção de conhecimento, em um espaço epistêmico que, por sua vez, está em permanente 

construção. 

Por outro lado, cada um dos modos de conhecimento constroem distintos espaços 

epistêmicos. O espaço epistêmico produzido pelo CET obedece a um paradigma holístico 

enquanto a CMp e o ratio governamental produzem seus espaços epistêmicos a partir de 
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mitos (neutralidade, objetividade, universalidade, etc.) e de regimes epistemológicos de 

inteligibilidade, respectivamente. Estes dois últimos, no entanto, produzem seus respectivos 

espaços epistêmicos dentro do marco epistemológico da racionalidade científica ocidental, 

segundo Foucault (2008). 

O ato de conhecer, de produzir um espaço epistêmico, é uma intervenção sobre o 

mundo. Para Joël Candeau (2012), quando múltiplos mundos são classificados, ordenados e 

nomeados ocorre uma intervenção sobre o mundo, uma operação de ordenamento ou, 

adotando-se a denominação de Thomas (2004), uma operação epistêmica. Esta operação 

epistêmica atua sobre o mundo de acordo com modalidades históricas, culturais e sociais, ou 

seja, de acordo com uma lógica (CANDEAU, 2012). Para Michel de Certeau (1998), estas 

diferentes lógicas operatórias são diferentes modos de operação sobre um lugar na produção 

de um espaço. Cada um dos modos de operação produz diferentes espaços (CERTEAU, 

1998), ambos ligados a diferentes modos de conhecer. Os espaços e as operações são 

epistêmicos. Portanto, a produção de um espaço epistêmico ocorre via operação epistêmica. 

A diferenciação de modos de operação dos conhecimentos na produção de um espaço 

é o grande mote utilizado por alguns  autores (LATOUR, 1986; CERTEAU, 1998; 

TURNBULL, 2000; SHIVA, 2003) para a diferenciação dos modos de conhecer. Para 

Certeau (1998) existem basicamente dois modos de operar na produção de um espaço, a 

estratégia e a tática. O modo de operar (epistemicamente) da estratégia, que será chamado 

nesta tese de operação estratégica, que é próprio daquele que tem o estatuto de dominador e, 

portanto, da racionalidade científica ocidental. O modo de operar epistemicamente da tática, 

chamado nesta tese de operação tática, é característico daquele que tem o estatuto de 

dominado, do CET. Nos subitens seguintes, será discutido como cada uma das operações 

epistêmicas atuam na produção de seus respectivos espaços epistêmicos. 

 

 

2.3. Modos de operação epistêmica 

 

 

Disse-se no item Colonialismo cultural que o ratio governamental e, 

consequentemente, a ciência moderna (CM), inclusive sua vertente positivo reducionista 

(CMp), tem um papel crucial no colonialismo cultural do Estado Moderno em novas 

aquisições territoriais e no avanço da modernidade nestes espaços conquistados. No entanto, 

o que ainda não está claro é o processo de aquisição e de formação destes novos territórios 
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sob colonização cultural. Pretende-se neste item lançar as primeiras bases para a descrição do 

processo de aquisição territorial pelo Estado Moderno definindo como cada um dos modos de 

conhecer definidos nos itens anteriores operam na produção, na conquista e na reapropriação 

de um espaço epistêmico. Em item posterior, demonstra-se que estes espaços epistêmicos são, 

na verdade, territórios em uma perspectiva etnooceanográfica. 

 

 

2.3.1. Operação estratégica: operação epistêmica de um modo de conquista 

 

 
...porque não reconhecer um certo mérito de criatividade no desenvolvimento da 
tecnologia do terror? De nossas terras, os donos do poder fazem contribuições 
universais ao progresso dos métodos de tortura, as técnicas do assassinato de 
pessoas e de ideias, o cultivo do silêncio, a multiplicação da impotência e a 
semeadura do medo. (...). Se são enfermos os torturadores, o que dizer do sistema 
que os fez necessários? (Eduardo Galeano, 2001: p.165-168). 

 

Após a caracterização dos diferentes modos de conhecer envolvidos nas situações 

coloniais, inicia-se neste item a produção de um espaço epistêmico pelo modo de operar 

epistemicamente da estratégia ao passo em que se define os modos de conhecer envolvidos. 

Para Michel de Certeau (1998: p.46), as estratégias são ações que, graças ao postulado 

de um lugar de poder, elaboram lugares teóricos e privilegiam as relações espaciais: 
 

Chamo de ‘estratégia’ o cálculo das relações de força que se torna possível a partir 
do momento em que o sujeito de querer e poder é isolável de um ‘ambiente’. Ela 
postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e portanto capaz de 
servir de base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. A 
nacionalidade política, econômica ou científica foi construída segundo este modelo 
estratégico. 

 
O modelo estratégico são modelos abstratos e tecnocráticos que escondem sob 

cálculos objetivos as suas relações com o poder. Este poder, por sua vez, é amarrado a 

visibilidade do modelo estratégico, disciplinar (CERTEAU, 1998). Desta forma, torna-se 

evidente que não apenas o Estado Moderno, o modelo tecnocrático por excelência, opera 

dentro do modelo estratégico, mas também a CMp. 

Omura (2005) afirma que a CMp opera estrategicamente porque manipula e controla o 

ambiente natural enquanto uma entidade separada do mundo humano. Dito de outro modo, 

porque ela opera disciplinarmente sobre o espaço. Já Bruno Latour (1986: p.15), destaca o 

modo de conhecimento científico, ao passo que o diferencia de outros modos de 

conhecimento, enquanto modo de visualização dos outros e do mundo dos outros, ou 
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enquanto perspectiva como discutido no item 2.1.1, que cria um tipo específico de relação 

com as outras culturas: 
 

The main difference between us and the savages, (…), is not in the culture, in the 
mind, or in the brain, but in the way we visualize them. An asymmetry is created 
because we create a space and a time in which we place the other cultures, but they 
do not do the same. For instance, we map their land, but they have no maps either of 
their land or of ours; we list their past, but they do not; we build written calendars, 
but they do not. 

 
O conhecimento científico gera um tipo de relação violenta com as outras culturas 

porque produz, através de suas disciplinas (cartografia, por exemplo), um espaço onde elas 

são colocadas assimetricamente (LATOUR, 1986). Este espaço é um espaço epistêmico como 

foi visto acima. Deste modo, a CM estabelece uma forma de mediação espacial do poder que, 

segundo Foucault (2008), emerge com a modernidade. 

Na estreita relação da CM com o ratio governamental, que surge com a 

governamentalização do Estado Moderno, o que está subjecente às modernas representações 

dos outros e do mundo dos outros, por exemplo, é uma operação epistêmica que torna as 

coisas do mundo visíveis enquanto objetos de ação de governo (THOMAS, 1994). A 

operação epistêmica ocorre sob uma perspectiva científica possibilitando as ações de governo, 

como foi visto no item 2.2. Assim, este modo específico de conhecer e de prática que emerge 

na modernidade (SANTOS, 2005; 2010), a CM, lançam bases para diversas ações coloniais 

(DIRKS, 1992; WHITT, 2009).  

Portanto, os modos de conhecer da CMp e do ratio governamental são modos de 

operar (epistemicamente) da estratégia ou, simplesmente, operam estrategicamente. A partir 

de então, passa a ser desnecessário discutir a operação epistêmica para ciência moderna e para 

o ratio governamental na produção de um espaço epistêmico, pois ambos operam sob a 

mesma lógica estratégica e, consequentemente, produzem um espaço epistêmico de mesma 

natureza, a disciplinar, como será demonstrado abaixo. Para atingir o objetivo desta tese de 

descrever o processo de des-re-territorialização de pescadores pela imposição de uma 

Instrução Normativa pelo Estado Moderno brasileiro, o que interessa em ultima instância é a 

produção de um espaço epistêmico sob o ratio governamental, ou seja, a partir da 

racionalidade e do conhecimento institucionalizados, que se passa a discutir a seguir.  

A operação epistêmica que torna visíveis determinados objetos ao ratio governamental 

é o primeiro processo do que Nicholas Rose (2004) denomina de modelagem do espaço e 

Foucault (2008) de estruturação do espaço. Segundo Rose (2004), as vias em que o espaço é 

modelado em nível de pensamento governamental através de distribuição e de relações de 
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conceitos (científicos ou pseudocientíficos) abre zonas de cognição. Para Foucault (2008: 

p.75), base da abordagem de Rose (2004), este primeiro processo, que ele chama de 

normalização disciplinar, consiste em colocar um modelo, um modelo ótimo que é construído 

em função de certo resultado, ou seja, o que é fundamental é estabelecer uma norma. Assim, 

este primeiro processo de modelagem ou estruturação do espaço é um processo de construção 

de conhecimento do ratio governamental e a primeira dimensão da operação estratégica na 

produção de um espaço epistêmico, a imaterial. 

O segundo processo de modelagem do espaço pontuado por Rose (2004) se refere às 

vias de ação de governo para re-implantar estes modelos conceituais no espaço do real e, 

assim, remodelar o espaço. Segundo Foucault (2008: p.75), este processo, denominado por ele 

de operação de normalização disciplinar, consiste em procurar tornar as pessoas, os gestos, 

os atos, conformes a esse modelo. Neste sentido, considera-se nesta tese, por extensão, que: 1 

– a ação governamental sobre o espaço que o transforma no modelo conceitual materializado, 

o que inclui as pessoas, também pode ser considerada uma das dimensões da operação 

estratégica, a material; 2 – a modelagem do espaço, tanto no primeiro processo quanto no 

segundo, é a produção de um espaço epistêmico, ou seja, a imaterialização e a materialização 

([i]materialização) do pensamento governamental, respectivamente23. 

Estes dois processos da operação estratégica estruturantes do espaço e..., como será 

visto no item seguinte, ...do território produz um espaço disciplinado (FOUCAULT, 2008: 

p.39). Com a imposição de uma racionalidade na modelagem do espaço, o ratio 

governamental vai, segundo Rose (2004), tornar o espaço dócil e passível ao governo. Assim, 

o ratio governamental disciplina o espaço e o torna governável. O próprio espaço muda de 

natureza em relação ao espaço do mundo tradicional (CHESNEAUX, 1989: p.19). Portanto, o 

espaço epistêmico que emerge na modernidade é um espaço disciplinado. 

Novamente na História Natural e na Antropologia tem-se bons exemplos de como a 

racionalidade e conhecimentos institucionalizados podem operar de modo estratégico. As 

categorizações dos outros da metrópole e da colônia vão permitir e justificar ações 

                                                
23 Para Chesneaux (1989), na medida em que se generaliza a organização do espaço, das atividades e dos 
mecanismos da sociedade moderna, a inscrição no ambiente real da lógica moderna é de baixa prioridade 
porque o espaço dissolve-se em proveito de sistemas que giram sobre si mesmos. Alguns elementos do conjunto 
deste sistema, só existe em relação com o conjunto ao qual ele está integrado, não sendo necessário se inscrever 
no espaço real. Há, assim, uma dissociação com o ambiente natural, social, histórico e cultural que é uma 
situação de ‘fora do chão’, uma categoria geral da modernidade segundo o autor. No entanto, na abordagem da 
produção de espaços epistêmicos por operações estratégicas, será visto que a (i)materialização do ratio 
governamental é fundamental para destruir espaços epistêmicos tradicionais ao mesmo tempo em que constrói 
um outro moderno. 
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colonialistas tais como a impugnação da propriedade de terra no século XVIII daqueles 

considerados árabes e grupos de bandidos na Inglaterra; submissão dos pobres das Inglaterra 

e dos nativos das colônias às mesmas reformas econômicas e formas de vigilâncias no século 

XIX (THOMAS, 1994); e a tentativa de supressão na Europa do século XVIII das atividades 

consideradas ilícitas e imorais (COHN, 1996). Frequentemente estes outros tipos humanos 

serão desumanizados dentro da cultura colonial para que ações brutais e violentas e 

campanhas de terror pareçam apropriados, inteligíveis e menos vergonhosas (THOMAS, 

1994). As representações sociais no contexto colonial foram violentas e as classificações uma 

totalizante forma de controle (DIRKS, 1992). 

A mesma operação estratégica está subjacente na relação entre História Natural e 

Estado Moderno colonial. Ao colocar os espécimens na estrutura científica da História 

Natural, não significa que eles são inseridos em um sistema classificatório puro, neutro, 

descontextualizado das relações sociais europeias daquele momento histórico. Diferente do 

que os naturalistas pregavam, estes trabalhos de classificação e coleta de espécimens não 

foram despretensiosos, desinteressados, abnegados, anti-imperialistas, anti-conquista, 

inocente ou apenas um resultado da curiosidade da elite europeia (PRATT, 1999) que não 

teria impacto nenhum sobre a vida material das pessoas (AMARAL, 2003). Eles serviram 

como fontes de pesquisa para a aplicação destes recursos biológicos exóticos no 

desenvolvimento das plantations coloniais e/ou da agricultura europeia (CROSBY, 2009; 

PRATT, 1999). Portanto, estes modelos classificatórios serviram para a tornar visíveis os 

recursos biológicos ao ratio governamental para o desenvolvimento de modelos de agricultura 

a serem implementados no mundo colonizado pelo Estado colonial. Afinal, como afirmou 

Carl Linné, a razão de ser da História Natural é servir ao Estado (WHITT, 2009). 

Os empreendimentos do colonialismo cultural não eram apenas formas de 

reconhecimento dos espaços conquistados, de torna-los visíveis ao ratio governamental e de 

alinhamento dos governos coloniais às forças inexoráveis e universais da ciência, do 

progresso, da racionalidade e da modernidade (DIRKS, 1992), mas um processo de forçar 

costumes e valores ocidentais (FEYERABEND, 2007) e impor uma lógica às sociedades 

dominadas, a da racionalidade científica ocidental (COHN, 1996; LEFF, 2004). 

O que é chamado de progresso do conhecimento e da civilização tem provocado o 

desaparecimento de saberes alternativos do mundo apagando ou destruindo a realidade que 

eles tentam representar ao mesmo tempo em que a racionalidade ocidental invade e domina as 

mentes tornando-se hegemônica (SHIVA, 2003; FEYERABEND, 2007). A substituição dos 
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saberes alternativos ou o CET pelo ratio governamental, como foi visto acima, faz parte do 

segundo processo de modelagem do espaço, a materialização do ratio governamental. 

Observa-se assim que o colonialismo cultural via operação epistêmica, nas suas duas 

dimensões, atinge as bases materiais e imateriais ([i]materiais) das populações dominadas. 

Esta investida às bases (i)materiais também tem sido observada por Grinde e Johansen (1995) 

no genocídio indígena durante a expansão oeste norte-americana. Para este autor, a destruição 

da base material (extermínio dos búfalos e a privatização das terras para os colonos) e 

imaterial (mitologia Pan-indígena) e foi parte da mesma política de governo para impor o 

capitalismo mercantil e uma racionalidade de uso do ambiente que gera ganhos de curto 

prazo. Os colonos da Nova Inglaterra não reconheciam a base imaterial indígena e os usos que 

os nativos faziam de sua base material enquanto modos de produção de um espaço válidos. 

Para estes colonos, a América era uma terra virgem já que os índios nada produziam e não 

tinham éticas de posse da terra (a posse coletiva indígena da terra não previa o cercamento das 

terras para uso privado, por exemplo). Em suma, o espaço epistêmico produzido pelos 

indígenas norte-americanos não eram visíveis para os colonos da Nova Inglaterra. A máxima 

desta política de destruição da unidade (i)material dos índios americanos era expressa em um 

ditado popular: matem o índio e salvem o homem. Segundo Shiva (2003: p.25), a investida 

contra as bases (i)materiais é o ápice dos níveis de violência (ou planos de violência) contra 

os sistemas tradicionais de saber porque faz desaparecer o espaço (epistêmico) das 

alternativas produzindo o seu desaparecimento.  

Este desaparecimento, inexistência ou invisibilidade do espaço epistêmico das 

alternativas produzido por povos tradicionais é o resultado de uma lógica de produção de um 

espaço epistêmico no colonialismo cultural. Boaventura de Souza Santos (2005) afirma, 

quando formula a Sociologia das ausências, que existem cinco modos de produção de não-

existência (monocultura do saber, do tempo linear, da classificação social, da escala 

dominante e da lógica produtivista) no colonialismo cultural, mas em todos estes modos há a 

produção de não-existência de uma dada entidade que é desqualificada e tornada invisível, 

ininteligível ou descartável de forma irreversível. O que não existe é ativamente produzido 

como não-existente. Trata-se de formas sociais de inexistência, pois as realidades que elas 

conformam são enunciadas apenas como obstáculos em relação à realidade total e homogênea 

dada como importante, a modernidade (SANTOS, 2005). 

A cultura colonial mascara, mistifica ou racionaliza formas de opressão e violência 

mediadas e subsidiadas por estruturas de significados que, por sua vez, expressam e 

constituem as relações coloniais (THOMAS, 1994). Assim, a cultura colonial é um meio 
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violento para executar e manter o colonialismo e expandir sua capacidade de truculência e 

suas formas de dominação (DIRKS, 1996). A cultura está então envolvida nos meios e nos 

fins da conquista colonial (DIRKS, 1992) de espaços epistêmicos. 

A racionalidade então dominante e alienígena perpetra a morte de conhecimentos 

alternativos, o desperdício e a destruição de inúmeras experiências cognitivas e modos de 

conhecimento tradicionais (CET) bem com de suas práticas sobre suas bases materiais 

(SANTOS, 2005). Este processo de destruição das bases (i)materiais tradicionais em favor de 

uma ciência alienígena produzindo-se uma monocultura mental (SHIVA, 2003) ou uma 

monocultura do saber (SANTOS, 2005) tem sido chamado de matança de mentes 

(FEYERABEND, 2007) ou epistemicídio (SANTOS, 2005). O epistemicídio engendrado pelo 

colonialismo cultural acarreta a liquidação e a subalternização de grupos sociais cujas práticas 

se assentam nos conhecimentos eliminados (SANTOS, 2005). Nada mais eficiente para 

produzir sujeitos que ajam e pensem enquanto modernos, sob a ótica do colonialismo cultural, 

do exercício do poder na conduta de condutas, do que expropriar e destruir de uma só vez os 

modos e os meios de produção e os modos de vida de grupos sociais tradicionais liquidando-

os e subalternizando-os ao passo que impõe um outro modo de conhecer. Dito de outro modo, 

o epistemicídio é a destruição de um espaço epistêmico tradicional e a sua substituição via 

operação estratégica por um espaço epistêmico que emerge na modernidade. Esta destruição 

criadora da modernidade e do capitalismo evidenciada por Joseph Shumpeter é, para 

Nicholas B. Dirks (1996), a mais genuína demonstração de violência epistêmica impetrado 

pelo caráter colonial do Estado Moderno. 

Enquanto modo de produção de não-existência e meios de conquista de espaços 

epistêmicos para a produção de um espaço epistêmico disciplinado, o colonialismo cultural 

pode ser visto então como um brutal modo de conquista, para usar uma expressão de Dirks 

(1996), de espaços epistêmicos. Este modo de conquista através da tradução (ou operação 

estratégica) torna o mundo inteligível e possibilita a ação governamental na conquista de um 

espaço epistemológico. Isto é o que diz Bernard Cohn (1996: p.04) sobre a conquista da Índia 

pelo império britânico: 
 

To the educated Englishman of the late eighteenth and early nineteenth centuries, 
the world was knowable through the senses, which could record the experience of a 
natural world. This world was generally believed to be divinely created, knowable in 
an empirical fashion, and constitutive of the sciences through which would be 
revealed the laws of Nature that governed the world and all that was in it. In coming 
to India, they unknowingly and unwittingly invaded and conquered not only a 
territory but an epistemological space as well. The ‘facts’ of this space did not 
exactly correspond to those of the invaders. Nevertheless, the British believed they 
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could explore and conquer this space through translation: establishing 
correspondence could make the unknown and the strange knowable. 

 
Para Cohn, território e espaço epistemológico são entidades diferentes, embora ele não 

defina claramente nem um, nem outro. Subentende-se que território seja definido segundo o 

que Rogério Haesbaert (2006) chama de tradição jurídico-política, ou seja, o Estado Nacional 

enquanto controle político de um dado âmbito espacial. Já o espaço epistemológico de Cohn 

está ligado ao universo epistemológico das diferentes disciplinas (zoologia, geologia, 

botânica, etnografia, historia, sociologia, etc.) do conhecimento científico utilizadas no 

empreendimento colonial, ou seja, ao espaço produzido pelas diferentes disciplinas do 

conhecimento científico. Todavia, a produção de conhecimento, como foi visto na perspectiva 

adotada nesta tese, encena relações sociais na apropriação das coisas do mundo na produção 

de um espaço epistêmico. O espaço epistemológico, portanto, pode ser visto como um tipo 

específico de espaço epistêmico e co-partícipe da produção do espaço epistêmico do ratio 

governamental. Assim, espaço epistêmico, incluindo o tipo epistemológico, surge enquanto 

possibilidade de um espaço territorializado, ou seja, um território, contrapondo a afirmação 

de Bernard Cohn. É o que será discutido no item 2.5. Antes, será discutido os modos de 

operar epistemicamente da resistência ao poder hegemônico instalado estrategicamente. Este 

é o próximo item. 

 

 

2.3.2. Operação tática: operação epistêmica de um modo de R-existência 

 

 
Imagine cela : tu descends du bateau, non dans un monde nouveau mais dans UNE 
AUTRE VIE. Ce que tu croyais essentiel se disperse, balance inutile. Une longue 
ravine creuse sa trace en toi. Tu n’es plus qu’abîme. Il fallait vraiment renaître pour 
survivre. Quelle impure gestation, quel enfer utérin, roye roye roye ! (Patrick 
Chamoiseau, 1986 : p.153). 

 

Quando um poder se instala, instala-se também a contra-dição. Pensar sobre poder 

necessariamente leva a pensar sobre resistência. Se conhecimento é poder, a questão da 

política do conhecimento é a política de pensar sobre o poder e também sobre a resistência. 

Pensa-se, portanto, as relações de poder (DIRKS, 1992). No contexto do colonialismo cultural 

em que se instala uma relação assimétrica entre epistemes (PORTO-GONÇALVES, 2009), a 

tentativa da conduta de condutas na produção totalitária de sujeitos que pensem e ajam como 

modernos é subvertido pelas tentativas de escapar do ordenamento e da regulação do Estado 
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Moderno de caráter colonial (DEB, 2009; COHN, 1996; INDA, 2005), os mil e um modos 

não autorizados de se inventar o cotidiano a la Certeau. Neste contato e relacionamento de 

extremos racionais (PLAZA; CARLOS, 2000), as diferenças se manifestam e o conflito 

instala-se na produção de um espaço (DIRKS, 1992). Neste item será discutido como operam 

os modos de resistência (operação tática) na produção de um espaço epistêmico. 

Usualmente, a resistência ou a negação é entendida a partir de uma visão colonialista 

sobre aqueles designados como inferior assumindo que eles reconhecem e se submetem à 

representação que o poder hegemônico tem deles e de suas vidas adotando técnicas de 

evasão, silêncio e dissimulação (HOBART, 2002: p.15) e acomodando-se (INDA, 2005). 

Neste conceito de resistência, aqueles que tem o estatuto de dominados estariam 

supostamente entregues à passividade e à disciplina (CERTEAU, 1998: p.37) e apenas 

executariam as regras do jogo tal qual manda o script do poder (INDA, 2005). Para tentar 

contrapor este conceito de resistência um tanto capitulado, Mark Hobart (2002) propõe o 

conceito de obliteração (obliviate) para explicar as práticas de desobediência nativas às 

(in)gerências do Estado Moderno e consistiria na ignorância ativa das representações 

hegemônicas e na ação de acordo com seu próprio ponto de vista. 

No entanto, o que se tem observado é que as práticas de resistência nas relações de 

poder caracterizam-se não por reconhecer as representações hegemônicas, mas por conhece-

las para a partir delas agir de forma a subverte-las. Desta forma, o povo Tacana da Bolívia 

manteve sua cultura, sobrevivência e redefiniu sua cosmovisão aproveitando a sua inserção 

obrigada na modernidade imposto pelo Estado Nacional boliviano (PLAZA; CARLOS, 

2000); o povo Tagalog das Filipinas resistiram durante a colonização a diversos conceitos 

espanhóis e mantiveram os seus através do deslizamento de palavras e significados (DIRKS, 

1992); os camponeses da Tailândia rejeitaram a categorização, a distribuição, o mapeamento e 

as regras de uso de terras impostos pelo Estado organizando ações de desobediência 

(VANDERGEEST; PELUSO, 1995); e as etnias indígenas da américa espanhola, ainda que 

submetidas e consentindo na dominação, transmutavam as ações rituais, representações e leis 

em outra coisa que não aquela que o conquistador desejava obter por elas (CERTEAU, 1998). 

Em uma leitura certeauniana destes exemplos, torna-se patente que as práticas dos 

dominados, ao contrário da interpretação passiva denunciada por Hobart (2002) mas também 

diferente do conceito de obliteração proposto por ele, jogam com os mecanismos da disciplina 

e não se conformam com ela senão para alterá-los (CERTEAU, 1998: p.41). A produção do 

cotidiano a partir das práticas dos dominados torna-se astuciosa e dispersa ao mesmo tempo 

em que elas se insinuam ubiquamente, silenciosas e quase invisíveis. Estas maneiras de fazer, 
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de produzir qualificada e não quantitivamente, dos dominados são processos mudos que 

organizam a ordenação sócio-política dominante e criam possibilidades e diversidade a partir 

do que é imposto (CERTEAU, 1998: p.41). 

Estes processos mudos e silenciosos devem ser vistos através da noção de silencio de 

Orlandi (2007). O silêncio é resultado de um processo de silenciamento, de um modo de 

apagar os sentidos, de silenciar e de produzir o não-sentido (p.14) onde algo é tido como 

ameaça. O silêncio torna-se assim o fôlego do silenciado, um lugar necessário para que se 

possa significar, para que o sentido faça sentido e reduto do possível, do múltiplo (p.13). 

Desta forma, o silêncio abre espaço para o que não é um (p.13), para a errância dos sentidos 

(p.12). Portanto, o silêncio é fundador ou fundante de uma relação fundamental entre os 

modos de existir dos sentidos e do silêncio e os modos de silenciar (p.14). Os modos de 

silenciar seriam os modos de produção de não-existência da modernidade (ver item 2.3.1) e os 

modos de existir do silêncio seriam o modo de operar epistemicamente das formas 

subreptícias de Michel de Certeau (1998). Estes processos mudos e silenciosos das formas 

subreptícias éo que nomeia-se aqui de resistência silenciosa. 

Ainda que se ignore as tentativas de operação estratégica do Estado Moderno, não se 

faz com base no seu não-saber ou no seu esquecimento, na obliteração. Também neste caso, a 

resistência dá-se a partir da consciência de como opera estrategicamente o Estado Moderno. 

Vandergeest e Peluso (1995) descreve como os camponeses da Tailândia, por exemplo, 

muitas vezes ignoraram as tentativas de imposição de planos de zoneamento e de 

desenvolvimento e de implantação de Parques Nacionais e de Santuários fazendo parcerias 

com Organizações Não-Governamentais (ONGs) e pesquisadores. Esta resistência aberta dos 

camponeses da Tailândia não apenas inviabilizou os projetos governamentais, mas também 

desestabilizou o controle pelo Estado Moderno do local em questão e possibilitou um 

aumento do controle das terras segundo a lógica camponesa (com base na classificação, 

modos de comunicação e regras locais) (VANDERGEEST; PELUSO, 1995). Os levantes 

democráticos do final do século XX também podem ser considerados caminho da alternativa 

(CHESNEAUX, 1989), ou formas de um processo de resistência aberta. Neste caso, a 

resistência não está mais no campo mudo do quase invisível, na penumbra, nos umbrais. Ela 

não é silenciosa, ela afronta abertamente as ações do Estado de caráter colonial, ou seja, ela é 

visível ao ratio governamental. 

Tanto a resistência silenciosa quanto a resistência aberta são modos de operar da 

tática, ou operação tática, em uma perspectiva de Michel de Certeau (1998). Para este autor, a 

tática é: 
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...a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma 
delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem por lugar 
senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o 
organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si mesma, à 
distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é 
movimento ‘dentro do campo de visão do inimigo’, (...), e no espaço por ele 
controlado. (p.100). 

 
Para Michel de Certeau (1998: p.102), a tática é a arte do fraco que tem por lugar o 

espaço produzido, controlado e postulado de um lugar de poder, um espaço tecnicamente 

construído. Sincronicamente ao processo de imposição do modelo estratégico via operação 

estratégica, há a utilização, manipulação, alteração e reorganização da ordenação do espaço 

disciplinado de maneiras imprevistas de utilizar a ordem imposta. Neste sentido, ocorre a 

reapropriação do espaço organizado e disciplinar através da tática de antidisciplina que 

opera dentro do campo de visão do inimigo de forma paradoxal entre o quase invisível, 

quando se proliferam no seio das estruturas tecnocráticas e alteram o seu funcionamento 

(p.41), e o visível, quando ela enfrenta abertamente o lugar de poder. Assim, estes modos de 

operar taticamente são astúcias para escapar à disciplina.  

Com a reapropriação do espaço disciplinar via operação tática há a produção de um 

novo espaço epistêmico, que Nicholas B. Dirks (1992) chama de espaços de resistência. 

Considera-se nesta tese que a produção dos espaços de resistência pela operação tática está 

ligada a um modo específico de conhecer, o CET. 

Assim, a resistência não significa uma luta a um mero retorno às circunstâncias 

tradicionais e culturais anteriores à ação do Estado colonial ou de caráter colonial em um viés 

simplesmente reativo ou de resistência às mudanças (THOMAS, 1994). As formas sub-

reptícias da criatividade dispersa, os modos de operar da tática, descritas por Certeau (1998),  

emergem de um contexto relacional e, portanto, tem um caráter não-essencialista (PORTO-

GONÇALVES, 2009) ao invés do essencialismo identificado e proposto por Hobart (2002) 

através dos conceitos de tática e de obliteração, respectivamente. 

Diferente do que identifica Horbart (2002) para o conceito de tática, os modos de 

conhecer silenciados, ou os modos de existir do silêncio, não agem como vazios epistêmicos 

que aceitam passivamente a representação do outro nem tampouco agem independente da 

operação estratégica do Estado Moderno como o conceito de obliteração propõe. Ao 

contrário, eles possuem padrões cognitivos próprios que operam (taticamente) entre duas 

lógicas, entre códigos, na coexistência com a moderna colonialidade (PORTO-

GONÇALVES, 2009). A tática é própria dos modos de conhecer/pensar investidos em um 

modo de agir que produzem um espaço (epistêmico) a partir da ordem reinante, segundo 
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Michel de Certeau (1998). A questão não é apenas como se tenta reinventar os modos de vida 

tradicionais, mas como as condições de reinvenção foram definidas pelo novo esquema das 

coisas, pelas novos modos de conhecimento e relações de poder que emergem no contexto 

relacional com a modernidade (ASAD, 1991)24. Neste sentido, a resistência pode ser vista 

enquanto processo e formação cultural contextualizada relacionalmente no colonialismo 

cultural, um processo e formação cultural de dominação. 

A resistência é, deste modo, um esforço transformador e inovador dentro das 

circunstâncias ou situações coloniais existentes. Ela possibilita a emergência de novas 

percepções de identidade, história e ação (THOMAS, 1994; PORTO-GONÇALVES, 2009) 

(re)enraizadas na realidade local das relações sociais (i)materializadas e evita uma erosão dos 

sentidos do espaço (epistêmico) que coloque os população tradicional em dissociação para 

com o seu ambiente natural, social, histórico e cultural (CHESNEAUX, 1989; PLAZA; 

CARLOS, 2000).  

Em suma, a máxima de René Descartes Penso, logo existo é re-produzida a partir de 

Porto-Gonçalves (2009: p.131): sob a lógica da resistência produz-se uma existência a partir 

de uma pré-existência (re-)pensada. Eu existo, logo, eu resisto, ou seja, produz-se uma re-

existência que emerge da resistência. Portanto, penso, logo R(e)-existo expressa uma 

operação tática que produz um espaço de resistência a partir da re-produção, ou 

reapropriação, de um espaço epistêmico produzido sob a lógica cartesiana. Eis a emergência 

dos espaços da R-existência, o espaço epistêmico produzido via operação tática. 

Nos itens seguintes, será discutido que os espaços da R-existência, produzidos via 

operação tática, e os espaços disciplinares, produzidos via operação estratégica, são na 

verdade territórios. 

 

 

2.4. Abordagens de território e populações tradicionais 

 

 

A discussão dos itens anteriores para a produção de espaços epistêmicos agregam-se a 

conceituações de território feitas por alguns autores, como Raffestin (1993), Haesbaert (2002; 

                                                
24 Vale ressaltar que tanto as operações táticas quanto as operações estratégicas agem de modo contextualizado 
nas situações coloniais emergentes. Isto é o que sugere Inda (2005) quando afirma que as ações do Estado 
Moderno e a resistência a estas ações devem articular-se a nova situação gerada nas relações de poder. No item 
2.6, será discutido esta questão no processo de territorialização tática e estratégica. 
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2006) e Lascheski (2011), a partir do conceito de espaço produzido elaborado por Henri 

Lefebvre (1978; 1991). Deste modo, parte-se finalmente para a construção da abordagem de 

território como conhecimento da perspectiva etnooceanográfica adotada nesta tese. Assim, 

pretende-se tornar conceitualmente viável a discussão de des-re-territorialização como 

conhecimento e a execução do objetivo central da tese. 

 O espaço é dado como se fosse uma matéria-prima, a realidade material preexistente a 

qualquer conhecimento e prática. O espaço é portanto anterior, preexistente a qualquer ação 

(RAFFESTIN, 1993: p.144). Já o território é, para Raffestin (1993), uma apropriação do 

espaço, uma produção a partir do espaço. Seja o Estado Moderno, o indivíduo, empresas ou 

outras organizações pequenas ou grandes, todos produzem o território. Produzir uma 

representação do espaço, ainda que ela permaneça nos limites de um conhecimento, já é uma 

apropriação do espaço na medida em que o inscreve em um conjunto de relações e, 

consequentemente, num campo de poder. Portanto, bastaria a representação de um espaço 

para definir um território. A produção do espaço por um conhecimento e uma prática supõe a 

posse de códigos, de sistemas sêmicos que, por sua vez, são processos sociais de objetivações 

do espaço e marcado por modos de produção (infraestrutura, forças de trabalho e relações de 

produção) (RAFFESTIN, 1993). 

Ao se apropriar de um espaço, territorializa-se um espaço (RAFFESTIN, 1993). Este 

processo de territorialização, ou de construção de um território, significa criar mediações 

espaciais do poder, do mais concreto ao mais simbólico, sobre a reprodução de grupos sociais. 

Cada grupo desdobra relações com ou por meio do espaço das mais diversas formas: 

...territorializar-se para um grupo indígena da Amazônia não é o mesmo que territorializar-

se para os grandes executivos de uma empresa transnacional (HAESBAERT, 2006: p.97). 

Há tantas maneiras de representar o espaço quanto grupos tal como formas de se compor e 

agir sobre o espaço (RAFFESTIN, 1993; HALBWACHS, 2006). O poder se efetiva em 

múltiplas escalas e dimensões (política, econômico e cultural), no mundo (i)material, em 

processos de dominação e de apropriação do espaço na construção de um território 

(HAESBAERT, 2006). 

Segundo Haesbaert (2006), pode-se falar em territorialização como construção de uma 

experiência integrada do espaço. A apropriação de um espaço pelos membros de uma 

coletividade ocorre de acordo com o vivido territorial deste grupo: Os homens ‘vivem’, ao 

mesmo tempo, o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um sistema de 

relações existenciais e/ou produtivistas. O conjunto de relações territoriais ao longo do tempo 

(‘vivido territorial’) definem a territorialidade (RAFFESTIN, 1993: p.158), uma experiência 
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espaço-temporal (HAESBAERT, 2006). Pode-se dizer, portanto, que a territorialidade é a 

experiência territorial (espaço-temporal) de uma coletividade ou do Estado Moderno e a 

territorialização é a construção de uma territorialidade bem como esta define o modo como 

aquela ocorre. 

A construção de territórios (territorialização) engendra dois processos concomitantes: 

a desconstrução e a reconstrução de territórios. Dito de outro modo, ...os territórios sempre 

comportam dentro de si vetores de desterritorialização e de reterritorialização que estão 

associados. O território como um ato, uma ação, uma relação, um movimento, um ritmo, está 

sempre em processo de desconstrução e de reconstrução. A desterritorialização é o 

movimento pelo qual se abandona o território e a reterritorialização é o movimento de 

reconstrução do território. É fundamental conceber estes processos (territorialização, des-

territorialização e reterritorialização) associados para se compreender as práticas humanas e a 

apropriação do espaço pela sociedade. O homem não pode viver sem território bem como 

sociedade não pode ser dissociada do espaço. A desconstrução de um território é a sua 

reconstrução em novas bases. Toda a des-territorialização é acompanhada de uma 

reterritorialização e ambas são partes de processos contínuos e generalizados de 

territorialização. Por isso, a expressão des-re-territorialização (HAESBAERT, 2006: p.127). 

Partindo-se desta noção ou conceito de território, há diversas linhas e tendência 

teórico-conceituais em que a expressão território é utilizada bem como várias maneiras de 

agrupá-las em função das questões priorizadas pelos autores das pesquisas (HAESBAERT, 

2006; SAQUET, 2010). Evidentemente, nenhuma das tendências traçadas tem a pretensão de 

esgotar o assunto. De acordo com a concepção de território, as outras expressões que dela 

derivam (territorialização, des-re-territorialização e territorialidade) ganham novos contornos 

e significações e fundam-se vertentes interpretativas destas expressões (HAESBAERT, 

2006). Opta-se pela proposta de agrupamento de tendências feita por Haesbaert (2002), onde 

se discute um conjunto de perspectivas teóricas na conceituação de território, com o objetivo 

de situar esta pesquisa em alguma delas: 

• O binômio materialismo-idealismo que divide-se em duas perspectivas, a visão 

parcial (onde se privilegia uma dimensão do território como a natural, a 

econômica, a política ou a cultural) e a visão integradora (onde se propõe 

um entrecruzamento de proposições teóricas para superar a dicotomia 

material/ideal) de território; 

• O binômio espaço-tempo tem um sentido ligado ao caráter mais absoluto ou 

relacional do território (incorpora-se ou não a dinâmica temporal, distingue-
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se entidade físico-material e social-histórica) e outro ligado a historicidade e 

geograficidade  do território. 

Apesar das diferenças que dependem da posição filosófica e do recorte disciplinar 

adotados pelo pesquisador para por em perspectiva as questões priorizadas, todas as 

tendências versam sobre a questão do poder, aspecto central na discussão do colonialismo 

cultural. A perspectiva integradora, no entanto, tem sido uma tendência recente de 

entrecruzamento de proposições teóricas que, ao invés de entender territórios políticos, 

econômicos e culturais com uma dinâmica própria e isolados, trabalha com a ideia de 

território em que estas dimensões estão articuladas, ou seja, integradas (HAESBAERT, 2006). 

Como se tem visto nos itens anteriores, a discussão do colonialismo cultural perpassa 

múltiplas dimensões, como a cultura, a política e a economia, articuladas pela questão do 

poder. Neste sentido, a perspectiva integradora se mostra mais adequada para a análise dos 

conflitos territoriais que emergem devido ao colonialismo cultural. 

Ha ainda três tendências dentro da perspectiva integradora. Uma delas, mais 

tradicional, reivindica o território como área de relações de poder relativamente homogênea e 

com controle de acesso aos recursos (humanos, naturais, econômicos, etc.). Uma outra 

promove uma releitura com base no território como rede (territórios-rede) centrado no 

movimento e na conexão, inclusive em diferentes escalas. Uma terceira refere-se ao território 

como um híbrido, entre o mundo material e ideal ou entre natureza e sociedade, em suas 

múltiplas dimensões (política, econômica e cultural), em suas múltiplas escalas e em sua 

multiterritorialidade (territórios múltiplos) (HAESBAERT, 2006). 

As questões ligadas ao controle, ordenamento e gestão territorial tem se mostrado 

centrais para alimentar o debate sobre as perspectivas teóricas adequadas a serem utilizadas 

na conceituação do território. A formulação e a implementação das políticas de ordenamento 

territorial tem evidenciado duas características básicas do território: as múltiplas escalas no 

embate entre os macro-poderes institucionalizados e os micro-poderes produzidos e vividos 

no cotidiano da população e as múltiplas dimensões (caráter integrador) que o Estado gestor 

e os grupos sociais reconhecem e praticam (HAESBAERT, 2006). Neste sentido, a questão da 

gestão e ordenamento territorial insere-se na terceira tendência da perspectiva integradora, tal 

qual a questão do manejo de recursos naturais implementado pelo Estado Moderno de viés 

colonialista, assunto central desta tese. 

Por outro lado, a perspectiva integradora não é a mais comumente usada para o estudo 

de populações tradicionais. Segundo Haesbaert (2006), usualmente a conceituação de 

território em estudos com populações tradicionais seguem o binômio materialismo-idealismo 
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de visão parcial que privilegiam a dimensão econômica ou a cultural. Um exemplo clássico é 

o livro O Ideal e o material: pensamento, economias e sociedades onde Marice Godelier 

define território como: ...a portion of nature and therefore space over which a given society 

lays claim to and ensures, for all or some of its members, stable rights of access, control and 

use regarding all or some of the resources found there, and which it is desirous and capable 

of exploiting (1986: p.81-82). As fortes influências marxistas na obra tornam-se evidentes na 

prioridade dada à base material enquanto espaço físico nesta definição de território e na 

discussão dos elementos materiais como meios de produção inseridos nos modos de 

produção, na reprodução social (existência) e na estrutura econômica das sociedades 

tradicionais. Desta forma, este abordagem de território em Godelier (1986) é enquadrado por 

Haesbaert (2006) entre as abordagens materialistas de visão parcial que privilegia a dimensão 

econômica.  

Apesar da ênfase na base material, a obra de Godelier (1986: p.83) não pode ser 

considerada um tipo ideal de visão parcial que enfatiza a dimensão econômica. O autor inclui 

em sua abordagem de território, além da econômica, a dimensão cultural: 
 

...all the forms of concrete activity invented by humanity whereby to appropriate 
material realities for itself simultaneously and necessarily contain and combine 
‘material’ actions and forms of conduct enabling human beings to act upon their 
visible and tangible aspects, and actions which we should today call ‘symbolic’, that 
enable them to act upon their invisible background (rites preceding departure for the 
hunt, rites to guarantee the fertility of the soil, of women, etc.) 

 
Neste trecho fica evidente que na proposta de Marice Godelier considera-se na 

dimensão simbólica a concreta apropriação do espaço. Diversos outros trabalhos com 

populações tradicionais seguem a mesma abordagem materialista de visão parcial que 

privilegia a dimensão econômica. Rostworowski (1989), apesar de propor alguns ajustes na 

teoria de Murra (2002), também enfatiza as bases ecológicas na análise das atividades 

econômicas das populações costeiras antes e durante o domínio destas populações pelo 

Estado Inca. Broda (1991) diagnostica a ênfase nos mecanismos econômicos e demográficos 

entre os estudos dos povos mesoamericanos durante o surgimento dos primeiros Estados que 

darão origem ao império Maia. Hassig (2001) denuncia a mesma perspectiva nos estudos 

sobre o Império Asteca. Outros estudos com populações tradicionais na contemporaneidade 

tem seguido a mesma tendência, tais como Forman (1970), Cordell (1974), Johannes (1981), 

Nietshmann (1989), Begossi (2004) e Moura (2009; 2012). 

Na verdade, pode-se considerar os estudos sobre o conhecimento tradicional e 

etnocientíficos que abordam a questão do território tradicional a partir do conhecimento 
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tradicional da base material apropriada como pertencentes a tendência materialista de visão 

parcial que privilegia a dimensão econômica. Ainda que a análise do território seja feita a 

partir de uma dimensão cultural, a ênfase da maior parte dos estudos está fortemente 

vinculado a descrição e ao funcionamento do espaço físico de acordo com as categorias e  

lógica tradicionais. 

A análise de múltiplas escalas e de multiterritórios também tem sido propostos em 

estudos de populações tradicionais. Godelier (1986: p.90) também propõe uma análise em 

múltiplas escalas distinguindo-se infraestrutura (tribos, etnias, etc.) e supraestrutura 

(confederação étnica, Estados, etc.), a partir das quais identificam-se continuidades e rupturas 

na definição e no uso da natureza enquanto território. Um dos exemplos utilizados pelo autor 

para propor a análise multiescalar é o clássico de John V. Murra El mundo andino: población, 

medio ambiente y economía. Murra (2002) discute a articulação dos territórios de diversas 

etnias pré-incaicas e a rearticulação destes territórios sob o domínio do império Inca em 

função das transformações no sistema produtivo destas etnias para serem integrados na 

macroestrutura do Estado Inca. Esta integração macroeconômica trouxe mudanças na escala 

das tomadas de decisões que, a partir de então, passam a ser centralizadas no Estado incaico, 

embora também ocorram em nível tribal. Desta discussão de Murra (2002) sobre a 

multiterritorialidade e as múltiplas escalas no império incaico, Godelier (1986: p.87) vai 

propor a análise da estrutura territorial étnica ou tribal (‘infraestrutura’) como parte de uma 

estrutura mais complexa (macroestrutura do estado e/ou de um conjunto de territórios 

comunitários ou étnicos): é o território enquanto uma relação entre sociedades. E esta 

relação, é uma relação de poder (GODELIER, 1986). 

Outros trabalhos também vão analisar a questão multiterritorial e de múltiplas escalas 

em populações tradicionais e corroboram a rearticulação de territórios étnicos com a 

emergência de Estados no Peru (império Inca) (ROSTWOROWSKI, 1989) e na mesoamérica 

(império Maia) (BRODA, 1991). Nas demais regiões do globo onde emergiram Estados, 

como na Mesopotâmia, no nordeste da Índia e na China, também houve a rearticulação de 

territórios dos grupos étnicos ou tribais (GODELIER, 1986), com exceção do império Asteca 

(HASSIG, 2001)25. 

Embora os autores supracitados não usem a palavra des-territorialização ou 

reterritorialização, há referências indiretas ao fenômeno da desterritorialização 

                                                
25 Segundo Ross Hassig (2001), o império Asteca não alterou os sistemas locais já que seu império não foi um 
controle territorial direto, mas sim uma gama de atividades tributárias. Para uma discussão aprofundada da 
relação do império Asteca com os diversos grupos étnicos sob seu domínio, ver Hassig (2001). 
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(HAESBAERT, 2006: p.174) e, acrescenta-se, da reterritorialização, sobretudo quando há 

uma mudança de escala, quando se indica transformações nos modelos prévios de produção 

que são substituídos por outra estrutura (MURRA, 2002: p.122) ou as transformações em 

modelos territoriais (GODELIER, 1986: p.89) que se enquadram nas discussões de 

desterritorialização numa perspectiva econômica proposta por Haesbaert (2006). 

O surgimento destes Estados não destrói completamente os territórios dos grupos 

étnicos ou tribais, mas mantém as inscrições territoriais destes grupos, que passam a ser a 

base de funcionamento do Estado e os integra em uma estrutura mais complexa, em uma 

unidade superior. Sob o ponto de vista da produção, o Estado estabelece relações de poder 

que obriga as comunidades com territorialidades distintas a responder aos desígnios coletivos 

desta mesma unidade (DELEUZE; GUATARRI, 1985)26. 

Com a emergência dos Estados Modernos na Europa vai ocorrer o primeiro grande 

processo de des-re-territorialização das sociedades tradicionais primeiramente na Europa e, 

com a expansão colonial, em escala planetária (HAESBAERT, 2006), inclusive dos Estados 

não-modernos supracitados (ROSTWOROWSKI, 1989; MURRA, 2002). Dentro da 

perspectiva econômica, a des-re-territorialização dos campesinos e das populações 

tradicionais gerado pelo Estado Moderno vai significar uma nova produção do espaço através 

da expropriação e apropriação dos meios de produção (da base fundiária à fábrica ou aos 

instrumentos para produzir) e a substituição dos modos de produção tradicionais pelo modo 

de produção capitalista. Ao conectar economicamente as regiões mais longínquas, estrutura-se 

uma nova organização territorial, um território-mundo globalmente articulado 

(HAESBAERT, 2006). 

A outra principal tendência de conceituação de território em estudos com populações 

tradicionais que segue o binômio materialismo-idealismo de visão parcial privilegia a 

dimensão cultural. Esta tendência, chamada de perspectiva idealista, prega que o território, 

considerado um signo, só pode ser compreensível pelos códigos culturais nos quais se 

inscreve. Dito de outra forma, não são as características físicas do território que determinam a 

criação de significados, como defende a perspectiva que privilegia a dimensão econômica, 

mas os códigos culturais que o socializa e culturaliza. Não se trata de substituir uma visão 

materialista por uma visão idealista, mas de reconhecer que a dimensão cultural sempre esteve 

presente nos processos de formação territorial. As características físicas do território pode 

                                                
26 Deleuze e Guatarri (1985) discutem a relação de poder entre Estado e comunidades/grupos étnicos ou tribais a 
partir de exemplos do modo de produção asiático. No entanto, considera-se aqui que esta discussão serve para os 
Estados não-modernos existentes nas demais regiões do planeta. 
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explicar apenas parcialmente sua semantização. Assim, esta conceituação reforça o valor 

simbólico e o princípio cultural de pertencimento ao território (HAESBAERT, 2006). 

A formação do Estado Moderno também na perspectiva cultural é vista como o 

primeiro grande movimento des-re-territorializador das populações tradicionais. As antigas 

territorialidades são substituídas por outras homogeneizadores de culturas e em um nível 

escalar diferente, mais geral e abstrato. A organização social gentílica é substituída por uma 

organização geográfica. Assim o Estado Moderno se impõe de modo universal e exclusivista 

como padrão de ordenamento territorial globalizado (HAESBAERT, 2006).  

Apesar do objetivo desta tese ser a descrição da des-re-territorialização de populações 

tradicionais (pescadores artesanais) no estuário da Lagoa dos Patos (RS), não será adotado 

nenhuma das duas principais abordagens de território para populações tradicionais. O que se 

propõe nesta tese é que território seja entendido como conhecimento. Esta abordagem de 

território será discutida no próximo item. 

 

 

2.5. Território como conhecimento 

 

 

A proposta de território como conhecimento foi formulada pelo geógrafo Bernard 

Nietschmann (1989) após pesquisa com pescadores artesanais de Torres Strait (Austrália). 

Segundo esta proposta de Nietschmann (1989: p.60), território (do mar) é definido como: 
 

…not just bounded sea space but areas named, known, used, claimed and sometimes 
defended. A social group’s familiarity with an area creates a territory. A territory, 
whether terrestrial or marine, is more than simply spatially delimited and defended 
resources for the exclusive use of a particular group. A territory is social and cultural 
space as much as it is resource or subsistence space. Sea space becomes an entity 
because a social group establishes and recognizes the location, pattern and 
interaction of marine things and processes. Water space is made familiar by naming 
and giving meaning to physical and biotic aspects. Places used are places named. 
People conceptually produce the environment they use, delimit and defend. 

 
Para Nietschmann (1989) o território é uma produção conceitual (produção de 

conhecimento) a partir do espaço. No entanto, não é apenas um território que permanece nos 

limites do conhecimento e nas relações sociais definidas pela produção do conhecimento, mas 

também produzido por práticas sociais (uso de recursos naturais) e de poder (alocação de 

recursos naturais) sobre o espaço reconhecidas pelo grupo. O conhecimento e, 

consequentemente, o território são, na perspectiva de Bernard Nietschmann, (i)materializados. 

Vale ressaltar que, a partir desta definição de território, fica claro a ênfase nas bases materiais 
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na produção do conhecimento e do território. Portanto, enquadra-se na abordagem 

materialista de visão parcial que privilegia a dimensão econômica. 

Para o objetivo proposto nesta tese, a proposta de Bernard Nietschmann (1989) 

apresenta algumas limitações. Uma delas é a definição das múltiplas escalas na posse de 

territórios no mar. O autor distingue quatro níveis de posse de territórios, em ordem 

crescente: o indivíduo, a comunidade, o clã e, após a chegada dos colonizadores europeus, o 

Estado Moderno, mas sem uma definição ou conceitos claros do que seria uma comunidade 

ou um clã e quais as implicações destes níveis na posse de territórios no mar. Porém, está 

subjacente à discussão sobre os territórios no mar em nível individual e de comunidade o 

conceito de pesqueiros de Cordell (1974; 1989), os fishing grounds para Bernard 

Nietschmann (1989: p.85). Para Cordell (1974; 1989), os pesqueiros são micro-áreas de 

abundância de pescados, as unidades básicas de apropriação do espaço marítimo. Através das 

regras de posse e distribuição espacial dos pesqueiros segundo a linhagem patrilineal, 

Nietschmann descreve superficialmente diferenças entre estas relações de posse e de uso bem 

como bordas (limites ou fronteiras) entre os territórios dos clãs e das comunidades. Neste 

sentido, a abordagem de Nietschmann torna-se incompleta para uma análise multiescalar já 

que não define nem conceitua precisamente todos os níveis de análise. 

Em vista destas limitações, propõe-se uma outra configuração multiescalar de análise. 

Mantém-se como primeira escala de análise os pesqueiros, as unidades básicas de apropriação 

do espaço marítimo. Complementarmente a Cordel (1974; 1989), Simone Maldonado (1993) 

ressalta que o pesqueiro não necessariamente se refere à posse de um espaço marítimo ou 

estuarino por um indivíduo, mas também por um conjunto de indivíduos que costumam 

pescar juntos, ou seja, a micro-área de abundância pode pertencer a um individuo ou a um 

bote. Assim, no estuário da Lagoa dos Patos há as “andainas” ou os “lugá certo de pescá 

bagre”, “corvina”, “camarão” e “tainha”, que podem ser apropriados individualmente ou pelo 

bote (MOURA, 2009; 2012). Em um nível superior há o que Moura (2009; 2012) chama de 

território comunitário, que emerge da apropriação do espaço de uso comum de integrantes de 

uma comunidade, considerada por Durham (2004) uma unidade físico-espacial ou por 

Bourgoinie (1976) uma unidade básica fundamental onde se desenvolve o partilhar cotidiano 

de atividades que nucleia as relações sociais. Tem-se, então, no estuário da Lagoa dos Patos o 

território estuarino da comunidade “da Coréia”, “da Torotama”, “Pesqueiro”, “de Passinho”, 

“das Capivara”, “da Marambaia”, etc., normalmente nomeado entre os seus respectivos 

comunitários como “aqui” ou “nosso mar”. Um conjunto de territórios comunitários de 
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relativa autonomia funcional constitui, num sentido sócio-ecológico, uma coletividade 

regional, ou seja: 
 

un grupo de personas que viven juntas en un tempo y en una región dados, en 
condiciones de interdependencia, sometidas a las mismas influencias, adquiriendo 
por esta razón una cierta similitud de carácter y una cierta consciencia de su 
pertinencia común a una misma colectividad territorial. (...), esta colectividad es de 
tipo comunitario. Está esencialmente constituida por un conjunto de comunidades 
locales, a la vez de territoriales y de linaje… (BOURGOINIE, 1976: p.138). 

 
Considera-se, aqui, o conjunto de territórios das comunidades de pesca no estuário da 

Lagoa dos Patos compõem uma coletividade regional porque todos dependem das condições 

ecológicas do estuário para a realização da atividade pesqueira e todos sofrem a ação do 

Estado Moderno, último nível de análise, quando ele impõe a Instrução Normativa Conjunta 

de 2004 (INC 2004), que regulamenta a pesca deste estuário. 

Uma outra limitação refere-se a definição do Estado Moderno enquanto agente (des-

re-)territorializador. Apesar de discutir a ruptura do controle e do uso dos recursos dos nativos 

de Torres Strait pela imposição de novas regras com a chegada dos europeus no século XVII, 

Bernard Nietschmann não conceitua o processo de territorialização do Estado Moderno de 

forma consistente para com sua proposta de território como conhecimento. Ou seja, existem 

referências indiretas ao fenômeno da des-re-territorialização dos ilhéus de Torres Strait 

gerada pelo Estado Moderno colonizador, mas não uma abordagem teórico-metodológica 

adequada do Estado Moderno enquanto um agente (i)materializador de um modo de 

conhecimento ou (des-re-)territorializador ao impor uma epistemologia, a racionalidade 

científica ocidental. 

Como foi visto em itens pretéritos, o Estado Moderno, governamentalizado, vai 

elaborar ações e agir dentro de regimes epistemológicos de inteligibilidade que está inscrito 

em um marco epistemológico, a racionalidade científica ocidental. Para Raffestin (1993: p. 

145), a apropriação do espaço pelo Estado Moderno também vai ser feita dentro do marco 

epistemológico da racionalidade científica ocidental, o que vai produzir uma representação 

moderna do espaço. Como foi visto acima, segundo o mesmo autor, a produção de uma 

representação do espaço, ainda que em nível apenas de conhecimento, já constrói um 

território, pois insere o espaço em um local de relações, como as que foram discutidas na 

produção de conhecimento na perspectiva situacional. No entanto, para o ratio governamental 

não é uma questão apenas de olhar, mas de uma prática de representação do espaço que define 

fronteiras e, consequentemente, o campo do visível para a ação governamental. É uma 

questão, portanto, de tornar o espaço (populações, nações, sociedades, economias, classes, 
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famílias, escolas, fábricas, indivíduos, etc.) apresentável e representável afim de que ele possa 

se tornar dócil e passível de governo, ou seja, disciplinado e, por conseguinte, governável 

(ROSE, 2004). Para Nicholas Rose (2004: p.34), este é um dos modos de territorializar o 

pensamento governamental. O outro modo seria a inscrição deste pensamento no espaço: 
 

Governmental thought territorializes itself in different ways. (…). It is a matter of 
marking out a territory in thought and inscribing it in the real, topographizing it, 
investing it with powers, bounding it by exclusions, defining who or what can 
rightfully enter. Central to modern governmental thought has been a 
territorialization of national spaces: states, countries, populations, societies. 

 
Deste modo, pode-se dizer que, para o autor, existem dois modos indissociáveis de 

territorializar o pensamento governamental: a construção de uma representação do espaço e a 

inscrição deste pensamento no espaço, sendo os sujeitos também considerados um dos 

espaços nacionais. 

Para ajustar a discussão da territorialização do pensamento governamental de Rose 

(2004) na perspectiva construída nesta tese, são necessárias três considerações. A primeira 

que as duas dimensões da operação estratégica na (i)materialidade discutidas no item anterior 

para produzir um espaço epistêmico que emerge na modernidade são, na verdade, processos 

de territorialização do pensamento governamental. Ou seja, a construção do território do 

Estado Moderno é efetivado com a produção de um espaço disciplinar via operação 

estratégica. A segunda que a territorialização do pensamento governamental é feita dentro de 

regimes epistemológicos de inteligibilidade. Em terceiro, mantém-se o foco no Estado 

Moderno para se descrever o processo de territorialização do pensamento governamental. 

As duas últimas considerações tem implicações quanto a escala de análise. Segundo 

Foucault (2008), o ratio governamental desenvolve formas de análise que abrange desde os 

processos individuais mais subjetivos aos mais totalizantes e objetivos e, então, subsidia 

ações que integra as escalas local e nacional. Na escala local, a sociedade disciplinar é 

composta por vários espaços disciplinados (escolas, família, exército, fábricas, hospital, 

prisão, etc.) que se interconectam, pois obedecem a mesa lógica de organização (CARDOSO 

JR., 2012). Isto não quer dizer, porém, que para investigar as relações de poder deve-se 

contrapor as escalas micro (local) e macro (nacional) (ROSE, 2004). Como foi visto no item 

2, o Estado Moderno apresenta suas contradições internas e variadas agendas e interesses, 

além de diferentes processos no governo de espaços em escalas locais e nacionais. Por isso, 

Rose (2004) recomenda que é necessário atentar para as vias em que, na prática, são 

formuladas a gestão nas diferentes escalas de atuação do Estado. Neste sentido, para entender 

a atuação do Estado Moderno via Instrução Normativa Conjunta de 2004 (INC 2004), imposta 
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pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Pesca e Aquicultura em nível de Governo Federal, é 

necessário: 1 – identificar a comunidade epistêmica que formulou a INC 2004 bem como as 

instituições governamentais participantes para localizar o ratio governamental nos regimes 

epistemológicos de inteligibilidade (conhecimentos e verdades produzidos e mobilizados) que 

tornam a ação governamental possível; 2 – a escala local de atuação da INC 2004 na produção 

de um espaço disciplinado. 

A construção do território enquanto conhecimento também engendra os dois vetores, a 

desterritorialização e a reterritorialização associados: a primeira é o processo de destruição de 

um espaço epistêmico e a segunda é a sua reconstrução em novas bases. O processo de des-re-

territorialização ocorre via operação epistêmica. Portanto, para que haja uma efetiva 

territorialização do pensamento governamental é necessário que ele se (i)materialize no 

espaço via operação estratégica. 

Na perspectiva do território enquanto conhecimento, a emergência do Estado Moderno 

também vai gerar um processo de des-re-territorialização das sociedades tradicionais 

primeiramente na Europa e, com a expansão do colonialismo cultural, em outras partes do 

mundo. Neste processo, uma produção moderna do espaço significa a expropriação e a 

apropriação de espaços de produção do conhecimento destruindo o modos e os meios de 

produção dos espaços tradicionais (CET) que são substituídos por um modo e meio de 

produção do espaço epistêmico moderno, a racionalidade científica ocidental, o que gera em 

nível planetário uma monocultura mental. Assim, a des-re-territorialização operada pelo 

Estado Moderno é a conquista de espaços epistêmicos que Bernard Cohn (1996) denuncia. 

Com o nascimento do Estado Moderno governamentalizado impõe-se uma epistemologia. 

A des-re-territorialização operada pelo Estado Moderno no contexto do colonialismo 

cultural são dois vetores de um tipo específico de territorialização. Considera-se nesta tese 

que o Estado Moderno é construído enquanto modelo estratégico de postular um lugar ou 

impor uma ordem a um Outro por um gesto da modernidade, tal como discutido para 

produção de um espaço disciplinar numa perspectiva certeauniana (CERTEAU, 1998: p.46) 

no item 2.3. Este gesto cartesiano, político, de poder amarrado à visibilidade e, portanto, 

disciplinar, é a territorialização do Estado Moderno. Denomina-se então nesta tese o processo 

específico de territorialização que surgiu com a governamentalização do Estado Moderno de 

territorialização estratégica. 

Ao mesmo tempo em que se funda a territorialização estratégica, em contraponto 

emerge uma outra forma de territorialização característica das populações tradicionais 

circunscritas à ação do Estado Moderno des-re-territorializador. Para Michel de Certeau 
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(1998: p.100), a tática é a arte do fraco que tem por lugar o espaço produzido e controlado 

pelo outro, postulado de um lugar de poder (p.102). Para a perspectiva adotada nesta tese, o 

tipo de territorialização característica das populações tradicionais emerge da definição de 

espaços de R-existência (ver item 2.3.2). Sincronicamente ao processo de imposição do 

modelo estratégico, processo nominado como territorialização estratégica nesta tese, há a 

reapropriação do espaço através de formas sub-reptícias (táticas) que atuam no campo 

paradoxal entre o visível, quando a resistência é aberta, e o quase invisível, quando a 

resistência é silenciosa e se proliferam no seio das estruturas tecnocráticas e alteram o seu 

funcionamento (p.41). Com a reapropriação do espaço há a produção de um novo espaço 

epistêmico que percola as fraturas e os interstícios do espaço epistêmico imposto pelo Estado 

Moderno e o corrói, des-re-territorializando-o. Estas táticas bricoladoras, que escapam à 

disciplina (antidisciplina), geram uma territorialização tática ao mesmo tempo e em 

contrapartida à territorialização estratégica em um movimento diagramático infinito. 

Como todo processo de territorialização, a estratégica e a tática ocorrem via operação 

epistêmica. Como foi visto no item 2.3 para a produção de espaços disciplinares e de R-

existência, para Certeau (1998) as estratégias e as táticas diferem quanto aos modos de 

operação ou esquemas de ação. As operações das estratégias produzem, mapeiam e impõem 

um modelo abstrato ou lugares teóricos capazes de articular um conjunto de lugares físicos 

onde as forças se distribuem e os espaços são disciplinados. Já as operações das táticas, quase 

microbianas, atuam golpe por golpe e lance por lance e utilizam, manipulam, alteram e 

reorganizam a ordenação do espaço e, consequentemente, criam um novo espaço, sem 

necessariamente sair do lugar, de pluralidade e de maneiras imprevistas de utilizar a ordem 

imposta e as falhas na vigilância do poder proprietário. Os modos de operar da tática são 

formas de antidisciplina. Na perspectiva desta tese, as operações das estratégias e das táticas 

referem-se a modalidades de operação epistêmica da territorialização estratégia e tática, 

respectivamente. 

Com a governamentalização do Estado Moderno e a expansão colonial, surge uma 

experiência integrada do espaço que remonta a uma relação entre a territorialização 

estratégica e a tática enquanto experiência colonial. Segundo Haesbaert (2006), esta relação 

pode ser vivenciada de múltiplas formas dependendo do grupo social, da etnia, da 

comunidade e do contexto histórico e geográfico abordado. No violento cenário colonial, a 

relação entre o Estado Moderno colonizador e os grupos sociais colonizados gerou em nível 

de colonizados, através de troca e mescla culturais entre grupos sociais diferentes, 

territorialidades híbridas. No cenário cotidiano atual da relação entre a cultura hegemônica e 
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a cultura popular mantém-se o mesmo processo de troca e mescla cultural. Segundo Marilena 

Chauí (1986: p.158): 
 

...o mais importante, no momento, é perceber que as interpretações ambíguas, 
paradoxais, contraditórias que coexistem no mesmo sujeito, criando a aparência de 
incoerência, na verdade, exprimem um processo de conhecimento, a criação de uma 
cultura ou de um saber a partir de ambiguidades que não estão na consciência dessa 
população, mas na realidade em que vivem. 

 
Neste sentido, as territorialidades híbridas continuam sendo produzidas na pós-

colonialidade. Pode-se dizer que igual relação ocorre entre o Estado Moderno de caráter 

colonial e as populações tradicionais, fazendo com que a territorialidade das populações 

tradicionais seja considerada híbrida a partir do contato com o mundo ocidental. 

Porto-Gonçalves (2009: p.132) vai ampliar o nível em que há a circulação de 

conhecimento e cultura: Y aquí tenemos un buen camino para la crítica a esa 

moderna ‘mirada de sobrevuelo’ (…) que se abstrae del mundo para, desde fuera, 

colonizarlo, lo que nos remite a la necesidad de un caminar con, a un conocimiento con. 

Assim, postula uma heterogeneidade na totalidade para se referir as diferenças que se 

manifestam na relação, no contato, e na tensão entre epistemes distintas onde novas 

territorialidades são engendradas. O Estado Moderno colonizador, ou de caráter colonial, 

também está inserido nas relações coloniais. Neste sentido, pode-se falar em territorialidade 

híbridas também na territorialização estratégica. Ambas, territorialização estratégica e tática, 

podem ser vistas enquanto territorialidades híbridas. No entanto, o que as diferencia é, como 

foi pontuado acima, seus modos de operar epistemicamente. 

Desta forma, ambos os espaços epistêmicos se inserem na máxima de Nestor Canclini 

(1998: p.348): todas as culturas são de fronteira, para se referir as hibridações resultantes do 

contato entre o saber hegemônico (científico) e popular. No entanto, no processo de des-re-

territorialização na perspectiva do território como conhecimento se propõe uma nova 

interpretação sobre a constituição e ação nas fronteiras. Segundo Canclini (1998), nas 

transações entre o saber hegemônico e o popular, os grupos subalternos optam por soluções 

intermediárias como a combinação de práticas científicas e tradicionais. Ir ao médico e ao 

curandeiro seria, por exemplo, na concepção dos usuários, uma forma complementar de 

ambas modalidades terapêuticas. Esta concepção seria mais flexível do que a do médico 

moderno sectarizado na alopatia. Para o autor, portanto, o saber hegemônico conformaria 

limites, as fronteiras, entre os saberes, enquanto o saber popular as transporia: Em toda a 

fronteira há arames rígidos e arames caídos. As ações exemplares, os subterfúgios culturais, 

os ritos são maneiras de transpor os limites por onde é possível (CANCLINI, 1998: p.349). 
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Por outro lado, na perspectiva do território enquanto conhecimento, a territorialização 

estratégica opera no sentido de derrubar as fronteiras, conquistar novos espaços epistêmicos e 

produzir um novo, criando uma monocultura mental. A territorialização tática, por outro lado, 

opera no sentido de erguer e de derrubar seletivamente os arames permitindo um movimento 

pendular tático de transposição de fronteira em que se entra e sai da modernidade, ou seja, dos 

espaços epistêmicos hegemônicos. Este processo de territorialização tática é um processo de 

reapropriação dos espaços epistêmicos em disputa produzindo um outro que se ajusta ao novo 

contexto relacional, inclusive ao de correlação de forças no colonialismo cultural. Neste 

sentido, na perspectiva do território como conhecimento, torna-se paradigmático falar de 

epistemologia de fronteira, ressaltada por Haesbaert (2006: p.229), como epistemologia de 

fronteira entre espaços epistêmicos27. 

Este caráter relacional na experiência territorial engendra diversas situações (pós-

)coloniais, onde se desenvolve as mais particularizadas e plurais expressões da mediação 

espacial do poder. Neste momento, alcança-se o cerne do interesse foucaultiano, segundo 

Legg (2007): as variadas formas de construção de espaços disciplinados e de uso do espaço 

para regular a reprodução de grupos sociais. Os grupos sociais, por suas vez, aceitam, 

adaptam-se ou resistem taticamente às (in)gerências do ratio governamental no processo de 

territorialização estratégica. Esta tensão político-epistêmica, para usar um termo de Porto-

Gonçalves (2009), entre territorialização estratégica e territorialização tática, no processo de 

des-re-territorialização, que nasce da experiência colonial, insere-se no contexto do que 

Klemens Laschefski (2011) chama de conflitos ambientais territoriais. Segundo este autor, 

instala-se um conflito quando há incompatibilidade entre modos de apropriação (i)material do 

meio ambiente e de ver o mundo. 

Como foi visto, a produção de um espaço pelo conhecimento e por práticas de manejo 

de recursos são modos de apropriação (i)material do meio ambiente. Neste sentido, o cerne do 

interesse foucaultiano também é o desta tese: as diferentes formas de mediação espacial do 

poder quando se tenta impor a relação entre homem e ambiente no manejo de recursos 

naturais. Como será visto, no estuário da Lagoa dos Patos existem basicamente duas formas 

de manejo dos recursos naturais, a com base no CET do coletivo regional de pescadores 

artesanais do estuário da Lagoa dos Patos e a com base no ratio governamental via Instrução 

Normativa Conjunta de 2004 (INC 2004). Existem incompatibilidades nas duas formas de 

manejo de recursos naturais. O Estado opera no sentido de impor um marco regulatório, a 
                                                
27 Sobre a epistemologia de fronteira entre espaços epistêmicos serão desenvolvidas discussões em trabalhos 
futuros. 
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INC 2004, e o coletivo regional de pescadores artesanais operam na resistência a esta 

imposição agindo de acordo com a lógica de suas tradições. Nesta tensão entre 

territorialização estratégica e territorialização tática, no processo de des-re-territorialização, 

instala-se conflitos ambientais territoriais (ver item 5). Será demonstrado que este processo 

de des-re-territorialização é um brutal processo do Estado Moderno de caráter colonial de 

conquistar o espaço epistêmico dos coletivos em questão e aliená-los de seu conhecimento 

tradicional via estratégias ou instrumentos de governo. 

Com esta abordagem que integra as dimensões política, econômica e cultural, 

evidenciando as relações entre poder e conhecimento nas mediações espaciais do poder, é 

possível dizer que o conceito de território como conhecimento enquadra-se na perspectiva 

integradora. 

A conceituação do território enquanto conhecimento ainda não está terminada. Falta a 

dimensão temporal na construção de um espaço epistêmico disciplinado e de um espaço 

epistêmico tradicional. Na territorialização estratégica esta dimensão refere-se a construção 

do que Foucault (1987) chama de tempo disciplinar e na territorialização tática trata-se da 

construção do que Nietschmann (1989) postula como a quarta dimensão do território 

tradicional, o tempo tradicional. É o que será feito nos itens subsequentes. 

 

 

2.5.1. Uma perspectiva sobre o tempo 

 

 

O domínio do tempo é histórico em diversas sociedades e culturas. Assenhorar-se do 

tempo, tal como do espaço, é de fundamental importância para quem quer triunfar e reinar 

sobre o ambiente natural e social (LE GOFF, 2003). Portanto, o tempo é um objeto de 

relações de poder (RUTZ, 1992), tal como o espaço (COX, 2002). 

Sendo o controle do tempo uma questão de poder, a relação entre poder e tempo 

depende de condições culturais e históricas particulares. A chave da política do tempo é 

entender que o tempo é um constructo social e cultural, de acordo com duas proposições. A 

primeira é que diferentes culturas, inclusive a moderna, constroem diferentes tempos (RUTZ, 

1992; HASSIG, 2001) articulando a observação dos ritmos do universo ou ciclos cósmicos, as 

exigências da religião e a vida econômica e social (LE GOFF, 2003). Os diferentes tempos 

são resultado de múltiplas experiências temporais ou temporalidades associadas aos 

respectivos processos histórico-temporais (REHFELD, 1988) das diferentes culturas. 
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No entanto, há um princípio ordenador da percepção coletiva do tempo que é comum a 

todas culturas e que articula um ciclo de atividades (religião e a vida econômica e social) e os 

ritmos do universo ou ciclos cósmicos: 
 

O instrumento principal da cronologia é o calendário, que vai muito além do âmbito 
histórico, sendo antes de mais nada o quadro temporal do funcionamento da 
sociedade. O calendário revela o esforço realizado pelas sociedades humanas para 
domesticar o tempo natural, utilizar o movimento natural da lua ou do sol, do ciclo 
das estações, da alternância do dia e da noite. (...). O calendário é produto e 
expressão da história: está ligado às origens míticas e religiosas da humanidade 
(festas), aos progressos tecnológicos e científico (medida do tempo), à evolução 
econômica, social e cultural (tempo do trabalho e tempo do lazer). (LE GOFF, 2003: 
p.12). 

 
Para Jacques Le Goff (2003), o calendário é o princípio ordenador da relação entre um 

ciclo de atividades e os ciclos cósmicos que fornece o quadro temporal do funcionamento da 

sociedade. Assim, a concepção de tempo está incorporada ao calendário (HASSIG, 2001). Em 

uma das obras clássicas da antropologia, Evans Pritchard (2007) ressalta que no tempo do 

povo Nilota Nath28 há um ciclo conceitual, que é o ciclo de mudanças ecológicas ou tempo 

ecológico, e um ciclo de atividades ou tempo estrutural, referentes às mudanças nas relações 

dos grupos sociais, que não estão isolados. A relação entre um ciclo de atividades e o ciclo 

conceitual define o calendário tradicional dos Nuer. O calendário tradicional dos Nuer está 

ancorado ao ciclo de mudanças ecológicas. Neste sentido, o que Evans-Pritchard (2007) 

define como calendário tradicional dos Nuer Le Goff (2003: p.477) afirma ser o princípio 

ordenador do quadro temporal de qualquer sociedade: 
 

A construção de um calendário é o resultado da observação dos ciclos cósmicos (cf. 
ciclo, cosmologias, astronomias), praticada muitas vezes por especialistas, membros 
de um clero (cf. clérigo/leigo) ou intelectuais a serviço das autoridades estatais. 
Estes ciclos projetam-se na organização das atividades humanas, já que a natureza 
fornece à cultura (cf. natureza/cultura) uma distinção entre a festa e os dias normais, 
os períodos fastos e os nefastos (astrologia) etc. O conteúdo de um calendário está 
ligado ao complexo jogo de relações entre as exigências da religião e a vida 
econômica e social (cf. sagrado/profano).  

 
Portanto, adota-se nesta tese o conceito de calendário de Evans-Pritchard (2007) para 

os Nuer em uma proposta mais abrangente, possibilitada por Le Goff (2003), para qualquer 

sociedade. Vale ressaltar, no curso das críticas de Gell (1992) a Evans-Pritchard (2007)29, que 

um determinado ciclo de mudanças ecológicas (ciclo conceitual) é uma produção social 

resultante de um modo de conhecer as coisas do mundo, de acordo com a perspectiva 

                                                
28 Nath é como os Nuer, subdivisão do grupo Nilota, chamam a si mesmos (EVANS-PRITCHARD, 2007). 
29 Para Alfred Gell (1992), ambos os tempos, o estrutural e o ecológico, são construções sociais e não apenas o 
estrutural, como aponta Evan-Pritchard (2007). 
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situacional adotada nesta tese. As coisas do mundo e os seres humanos são inseridos em um 

contexto de relações sociais de produção de conhecimento, em um espaço epistêmico (ver 

item 2.2 e 2.3). 

Embora em todas as culturas o calendário seja organizado a partir de uma relação 

entre ciclos cósmicos e ciclos de atividades, há tantos calendários quantas sociedades 

diferentes (HALBWACHS, 2006: p.139). Por ser um princípio ordenador da percepção 

coletiva de tempo e o principal instrumento de cronologia da sociedade, o calendário é um dos 

grandes emblemas e um dos mais eficientes instrumentos de poder (RUTZ, 1992; HASSIG, 

2001; LE GOFF, 2003). Em qualquer sociedade, por mais diversa que seja, o calendário é um 

instrumento do poder religioso e/ou laico que permite, através do controle do tempo, o 

controle dos homens nas suas atividades econômico-sociais (o trabalho, o tempo livre, as 

festas, etc.) e do mundo natural. O controle do calendário é o controle do quadro temporal do 

funcionamento da sociedade (HASSIG, 2001; LE GOFF, 2003). 

Entender o calendário enquanto instrumento de poder implica que uma análise apenas 

da lógica interna do calendário é insuficiente porque não examina transformações na lógica 

do funcionamento do sistema calendárico geradas por interesses políticos. Não é o calendário 

que gera uma estrutura temporal que padroniza eventos nem é ele um cenário temporal contra 

o qual os acontecimentos políticos devem ser definidos. É o interesse político que cria, 

manipula e usa o calendário para propósitos práticos. Portanto, o que interessa não é o que é 

estruturado, mas como é estruturado, como é usado e quem toma estas decisões. É neste 

sentido que o tempo e o calendário encenam relações de poder (HASSIG, 2001). 

A segunda proposição refere-se a não-existência na mesma formação social de um 

tempo único, monolítico ou uniforme, mas de diferentes percepções do tempo em função da 

classe social, do gênero, da etnicidade e da ocupação, por exemplo, (RUTZ, 1992; HASSIG, 

2001; LE GOFF, 2003) articulados por um tempo social hegemônico (GOUREVITCH, 

1975). Com base no que foi discutido na primeira proposição, não é difícil constatar que esta 

multiplicidade de tempos, para utilizar um termo de Henry Rutz (1992), articulados a um 

tempo social hegemônico se desdobra em uma multiplicidade de calendários (sistema de 

multicalendários) articulados a um calendário hegemônico. A articulação de calendários 

locais sob um calendário hegemônico é o que Ross Hassig (2001) vai discutir na formação 

dos impérios Asteca e Maia e, posteriormente, com a conquista destes impérios pelo Estado 

colonial espanhol. 

A articulação de tempos e de calendários, porém, não quer dizer que não haverá 

interesses conflitantes em uma multiplicidade de tempos na realidade fenomenológica das 
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relações de poder que se expressam de variadas formas dependendo do contexto cultural e 

histórico (RUTZ, 1992: p.04). Em um primeiro momento tem-se a simples resistência às 

imposições do tempo social hegemônico e, numa etapa seguinte, a luta, não contra o tempo, 

mas sobre o tempo (THOMPSON, 1998). Estes interesses conflitantes é o que será discutido 

no item 2.5.1.3 referente a dimensão temporal da territorialização tática. Primeiramente, no 

entanto, é necessário entender a dicotomia entre o tempo das sociedades tradicionais (tempo 

tradicional) e o tempo disciplinar que nasce com a governamentalização do Estado Moderno.  

 

 

2.5.1.1. O tempo dos outros 

 

 

A concepção do tempo das sociedades tradicionais, o que será chamado nesta tese de 

tempo tradicional, sempre vinculou tempo ao ambiente natural do entorno (GIDDENS, 1991). 

Isto quer dizer que a experiência temporal das sociedades tradicionais associam-se ao ritmo 

flexível, irregular e cíclico dos ecossistemas (HALBWACHS, 2006). O vínculo entre tempo e 

lugar é possibilitada mediante referenciais temporais materializados nos ciclos naturais que 

prenunciam o retorno periódico de certos fenômenos materiais da natureza e, 

consequentemente, permitem às populações tradicionais adaptarem-se a dinâmica natural do 

mundo (MOURA, 2009; 2012). O canto do galo (LE GOFF, 2003), o momento em que o sol 

esquenta, o começo das chuvas (EVANS-PRITCHARD, 2007), a lua nova e a lua cheia 

(KAGAME, 1975) podem ser considerados exemplos destes marcos temporais ou sinais de 

memória 30 . Neste sentido, há um continuum entre tempo-espaço (GIDDENS, 1991; 

GOUREVITCH, 1975). 

No entanto, os sinais de memória não podem ser considerados eventos isolados. Veja-

se o exemplo da lua para o povo Bantu descrito por Alexis Kagame (1975: p.124): 
 

No Ruanda, a lua nova se chama umutaho, retorno da lua que havia desaparecido, e 
a lua cheia de inzora, desdobramento completo. São dois grandes eventos de 
lunação. A lua nova que se supunha ser nosso satélite favorável àqueles que o 

                                                
30 O sinais de memória é citado por Bompagno da Signa em a Rhetorica novíssima, onde também são chamados 
de sinais mnemônicos (LE GOFF, 2003). Há diversas denominações atribuídas aos marcos materiais na literatura 
científica. Gardet (1975) chama de manifestações concretas da natureza e cita como exemplos os ventos que 
anunciam chuvas e o silêncio da natureza que indica mudança na direção dos ventos. Para Chesneaux (1989) são 
os lugares de memória definidos como marcos inscritos na duração que fundamentam a identidade social e 
coletiva. Giddens (1991) refere-se aos sinais de memória como marcadores sócio-espaciais. Já Piettre (1997) 
utiliza a denominação marcas temporais para se referir tanto aos referenciais naturais quanto às marcas 
numéricas como o relógio. 
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honrassem e funesto aos indiferentes. A lua cheia, ao contrário, indica a metade do 
mês, isto é, o fim das noites claras e o começo das noites escuras.  (...) entretanto, a 
denominação dos meses é explicitada pela interferência das estações, pois a lua 
mesma não cria as circunstâncias que caracterizam a seriação de seu curso. 

 
O marco material deve ser localizada dentro de uma determinada circunstância 

(estações que particularizam os meses) ao mesmo tempo em que a constrói na seriação do seu 

curso. Ou seja, o sinal de memória ...deve ser contextualizado em um conjunto de 

manifestações concretas da natureza característicos do tempo que funda (MOURA, 2009; 

2012: p.174). Este contexto é o ciclo de mudanças ecológicas ou ciclo conceitual de Evans-

Pritchard (2007). O tempo (ecológico), desta forma, está sempre em construção (MOURA, 

2009; 2012). 

O computo do tempo é feito mediante estes referenciais temporais materializados nos 

ciclos naturais (KAGAME, 1975) (os sinais de memória) selecionados de acordo com as 

atividades sociais (EVANS-PRITCHARD, 2007) e as relações de poder envolvidos no 

conhecimento destes ciclos (BRODA, 1991) e na estruturação do calendário (HASSIG, 2001). 

Para Edward Evans-Pritchard (2007), a contagem do tempo para os Nuer consiste em um 

conjunto de concepções das mudanças naturais e a seleção dos pontos de referência (sinais de 

memória) depende da significação que estas mudanças tem para as atividades humanas 

(começar viagens, prender o gado, caçar, pescar, plantar, etc.). A mesma relação entre 

mudanças naturais e atividades humanas é evidenciada por Halbwachs (2006) na marcação do 

tempo feita pelos habitantes do campo: 
 

Ora, no campo o tempo se divide segundo uma ordem de ocupações, que por sua vez 
se regulam pelo curso da natureza animal ou vegetal. É preciso esperar que o trigo 
brote da terra, que os animais tenham posto seus ovos ou parido seus filhotes, que as 
tetas das vacas estejam cheias. Não há mecanismo que possa precipitar essas 
operações. O tempo é exatamente o que deve ser em tal grupo e entre tais pessoas, 
cujo pensamento assumiu um comportamento de acordo com suas necessidades e 
tradições. Há períodos de pressa, dias em que descansamos, mas estas são 
irregularidades que têm a ver com o conteúdo do tempo e não alteram seu curso. 
(2006: 144). 

 
Como pode ser visto, são as atividades humanas que constituem a base do sistema de 

contagem e fornecem a maioria de suas unidades e notações e a passagem do tempo é 

percebida na relação que uma atividade mantém com as outras (o tempo se divide segundo 

uma ordem de ocupações). Por mais que o curso da natureza forneça a base material para a 

marcação do tempo, em última análise apenas algumas de suas unidades e notações baseiam-

se diretamente nos sinais de memória. Assim, na relação entre o ciclo de atividades e o ciclo 

conceitual emerge o calendário tradicional. O calendário está ancorado ao ciclo de mudanças 

ecológicas (EVANS-PRITCHARD, 2007: p.113).  
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Na formulação do calendário tradicional, portanto, é necessário um conhecimento dos 

ciclos de mudanças ecológicas do ambiente do entorno da sociedade ou grupo tradicional. 

Este conhecimento do tempo (ecológico), materializado no espaço, é uma forma de se 

apropriar do espaço e, portanto, territorializar o espaço (MOURA, 2009; 2012). Há uma 

produção (de um tempo), o tempo tradicional, a partir do espaço que é inscrito em um 

conjunto de relações sociais, o da sociedade tradicional, e consequentemente em um campo 

de poder (ver item anterior). É nestas relações sociais e de poder, mediadas espacialmente, 

que vão ser criados, manipulados e usados a concepção de tempo e o calendário para 

propósitos práticos, como discute Ross Hassig (2001). Dentro da perspectiva situacional 

adotada, o tempo é, assim, inscrito em um conjunto de relações de produção de conhecimento 

(do tempo), em um modo de conhecer o tempo. Um modo de conhecer é, ao mesmo tempo, 

um modo de produzir o tempo. O tempo tradicional está, portanto, inscrito em um espaço 

epistêmico tradicional que emerge enquanto quarta dimensão do território tradicional. O 

tempo tradicional produzido socialmente e (i)materializado conforma um continuum (homem-

)espaço-tempo31 e confere o que Moura (2009; 2012) denomina dinâmica territorial. 

Desta forma, o tempo tradicional e o calendário tradicional não são determinados 

pelos marcos espaciais. As mediações espaciais do poder é que vão produzir o ciclo 

conceitual e o calendário tradicional para o controle e a organização das atividades sociais. Os 

marcos materiais não devem ser apenas contextualizados em um conjunto de manifestações 

concretas (ciclo conceitual) como diz Moura (2009; 2012), mas nas relações sociais e de 

poder que vão organizar e agrupar as manifestações concretas consideradas significantes e o 

significado de cada uma delas. Dito de outro modo, o contexto de relações sociais de 

produção, inclusive as de poder, é que vão inscrever tais marcos materiais na memória 

coletiva (sinais de memória) e dizer quais lembranças são úteis ao trabalho social. Os sinais 

de memória são, portanto, o espaço territorializado enquanto marco temporal materializado. 

Na territorialização do tempo, as sociedades tradicionais produzem uma singular 

relação entre ciclo conceitual e ciclo de atividades que engendram determinadas formas, 

aspecto quantitativo e cronológico e conteúdos qualitativos e qualidades ao tempo e também 

prazos. 

A forma do tempo tradicional normalmente é cíclica e reversível, pois é ancorada ao 

ciclo do tempo ecológico graças aos referenciais temporais materializados nos ciclos naturais 

que prenunciam o retorno periódico de certos fenômenos materiais da natureza (ver 
                                                
31 O continuum (homem-)espaço-tempo com homem entre parêntes será utilizado algumas vezes para ressaltar 
que o homem está incluso no que se denomina como espaço. 
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GARDET, 1975; KAGAME, 1975 e MOURA, 2009; 2012), os sinais de memória (LE 

GOFF, 2003). Desta maneira, as atividades sociais ligadas ao tempo ecológico também são 

cíclicas e reversíveis. O tempo tradicional é um tempo circular do eterno retorno. Embora 

pareça que a ciclicidade e a reversibilidade do tempo tradicional aprisione o homem da sua 

capacidade inventiva, elas na verdade ajudam o homem a construir a realidade: ...ele 

conquista infatigavelmente o mundo, organiza-o, transforma a paisagem natural e meio 

cultural. (...), o homem se torna, por sua vez criador (ELIADE, 2004: p. 124). Há ainda a 

possibilidade de o tempo cíclico ser, na verdade, em espiral onde há uma sucessão de ciclos 

em torno de um eixo linear. O ciclo é aberto às possibilidades, ao começa tudo de novo (ver 

KAGAME, 1975 e MOURA, 2009; 2012). O calendário do povo Bantu (KAGAME, 1975) e 

dos Astecas (HASSIG, 2001; LE GOFF, 2003) são alguns exemplos de tempo em espiral. 

O aspecto quantitativo e cronológico do tempo relaciona-se a marcação ou medição 

do tempo, a fixação de uma data (PANIKKAR, 1975) que no caso do tempo tradicional é 

feito através da produção de sinais de memória (referentes meteorológicos – chuvas, nuvens, 

ventos, etc. – referentes astronômicos – nascer do sol, zênite, por do sol, solstícios, 

equinócios, lunação, etc. –, hidrodinâmico – salinidade da água, correntezas, etc. –, etc.) e/ou 

atividade social (criação de animais, pesca, plantação, rituais ou cerimônias religiosas, etc.), 

que não são unidades exatas de medição do tempo, mas precisas (KAGAME, 1975; BRODA, 

1991; ELIADE, 2004; EVANS-PRITCHARD, 2007; MOURA, 2009; 2012).  

Já o conteúdo qualitativo do tempo refere-se a heterogeneidade do tempo tradicional 

marcado pela individualização de tempos por determinado sinal de memória: o tempo disso 

ou daquilo (KAGAME, 1975). O tempo marcado, individualizado pelo evento, pode ser 

muito curto ou muito longo, segundo a duração do evento que o individualiza (KAGAME, 

1975: p.115). O evento que individualiza o tempo é um sinal de memória que estabelece 

prazos, a duração do tempo disso ou daquilo (MOURA, 2009; 2012). 

O aspecto quantitativo e cronológico e o conteúdo qualitativo do tempo conferem um 

ritmo ao tempo, também chamado de qualidades do tempo: a rapidez com que flui, sua 

aceleração e desaceleração (REHFELD, 1988) ligado ao tempo ecológico. Torna-se 

característico ao cotidiano das populações tradicionais a necessidade de saber esperar, para 

usar um termo de Rehfeld (1988), pela maturação de uma situação a medida que os 

ecossistemas tomam o seu tempo (CHESNEAUX, 1989). Desta forma, as estações ou o ciclo 

anual são influenciados pelo conhecimento das sociedades tradicionais sobre o clima e o meio 

geográfico (LE GOFF, 2003; ELIADE, 2004). As sociedades tradicionais, por sua vez, 

através do seu conhecimento, produzem sinais de memória. Portanto, o ritmo do tempo 
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tradicional é irregular, flexivel ou variavel devido a produção de uma relação estreita entre o 

tempo ecológico e o ciclo de atividades. A qualidade irregular/flexível/variável do tempo 

tradicional é amplamente documentada na bibliografia científica (GARDET, 1975; 

KAGAME, 1975; REHFELD, 1988; CHESNEAUX, 1989; ELIAS, 1998) e quando 

territorializada, produzindo um continuum espaço-tempo, confere uma dinâmica ao território 

tradicional ou uma dinâmica territorial (MOURA, 2009; 2012).  

Em suma, duas conclusões importantes sobre o tempo tradicional. Primeiro, ele é 

cíclico (portanto reversível), flexível/irregular/variável, heterogêneo e, como será discutido 

adiante, não-contabilizado. Segundo, há um continuum entre (homem-)espaço-tempo na 

medida em que o tempo tradicional é materializado no espaço sendo esta materialização 

resultado de uma produção social do espaço-tempo. Portanto, o tempo é (i)materializado por 

um modo de conhecer o tempo. 

 

 

2.5.1.2. O tempo disciplinar da territorialização estratégica 

 

 

Na Europa Ocidental, entre 1300 e 1650, processos de rupturas importantes ocorrem 

na percepção do tempo ligado aos ciclos naturais (THOMPSON, 1998). É imprescindível 

pontuar que este período coincide com a formação dos primeiros Estados Modernos da 

Europa Ocidental (a partir do séc. XII-XIII), com a primeira fase de governamentalização do 

Estado Moderno (entre o século XVI e XVII) e com expansão colonial europeia em sua fase 

mercantilista (a partir do séc. XV). Em todos estes três empreendimentos, o controle do tempo 

foi um instrumento político fundamental de organização das atividades produtivas sob a 

lógica mercantil emergente. A Revolução Industrial (séc. XVIII), que coincide com a segunda 

fase da governamentalização do Estado Moderno (a partir do séc. XVII-XVIII)32, irá 

consolidar e aprofundar os processos de ruptura na percepção do tempo. O processo de 

produção de um novo tempo, dentro deste contexto histórico-cultural europeu, é o que será 

discutido neste item. 

Alguns autores defendem que as rupturas na percepção do tempo ligado aos ciclos 

naturais seriam impensáveis fora da teologia cristã (GOUREVITCH, 1975; PIETTRE, 1997). 

O cristianismo rompeu com a concepção cíclica do mundo dos pagãos utilizando da noção do 

                                                
32 Sobre a primeira e a segunda fase da governamentalização do Estado Moderno, ver Foucault (2008). 
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tempo vivido enquanto processo escatológico do Antigo Testamento na doutrina do Novo 

Testamento. A história está em movimento do ato da criação divina ao juízo final, tendo seu 

ápice com a vinda do Messias. Assim, a nova percepção de tempo apoia-se em três momentos 

determinantes: o princípio, o apogeu e o fim do gênero humano. É justamente a existência 

desses pontos de referencia que o tempo é corrigido e se estende em linha (GOUREVITCH, 

1975). Assim, no cristianismo, O tempo não é mais o tempo circular do Eterno Retorno, mas 

um tempo linear e irreversível (ELIADE, 2004: p.62). 

O tempo linear e irreversível não suspende, no entanto, a recorrência dos ciclos 

temporais (REHFIELD, 1988) e, portanto, o tempo vetorial do cristianismo não se libertou da 

concepção cíclica (GOUREVITCH, 1975). Por um lado, houve foi uma reinterpretação da 

concepção cíclica, que transcende a linearidade do tempo histórico, como mostra Elíade 

(2004: p. 62): O cosmo que ressurgirá após a catástrofe será o mesmo cosmo criado por 

Deus no princípio dos tempos, mas purificado, regenerado e restaurado em sua glória 

primordial. Com o tempo separado da eternidade, o homem percebe a história terrestre 

enquanto sucessão linear, embora esta história inserida no quadro da criação e do fim do 

mundo se apresenta como um ciclo acabado: o homem e o mundo retornam ao Criador e o 

tempo à eternidade (GOUREVITCH, 1975: p.272). De outro, os ritmos do mundo natural 

durante toda a idade média continuavam sendo percebidos enquanto fenômenos cíclicos pelos 

povos europeus tal qual a repetição das individualidades humanas ao longo das gerações. 

Neste sentido, conclui Gourevitch (1975: p.275): O cristianismo não conseguiu superar o 

apego característico da consciência arcaica ao arquétipo mítico, à atitude ritual e mágica 

diante da realidade e em particular diante do fluir do tempo. Embora o percepção de tempo 

tenha sofrido transformações sob o cristianismo, a concepção cristã do tempo não significou, 

portanto, a desmaterialização do mundo (GOUREVITCH, 1975). 

Na idade média, a Igreja Católica comandava o tempo social na Europa, que era 

essencialmente agrária. No entanto, na transição entre a Baixa Idade Média e a Era Moderna, 

com a retomada do desenvolvimento das cidades e cidades-mercados e de manufaturas, houve 

uma lenta, ainda que progressiva, modificação da percepção tradicional da natureza. Na 

civilização urbana e no modo de produção capitalista nascente, o ciclo produtivo dos artesãos 

já não era tão ligado aos ciclos naturais e o homem se percebia criador de um mundo (urbano) 

cada vez mais separado do mundo natural e distinto do mundo agrário (GOUREVITCH, 

1975; THOMPSON, 1998). 

O novo modo de produção emergente, o modo de produção capitalista, gradativamente 

gerava novas formas de relações de trabalho e de controle do tempo. Já no início do século 



100 

XIV haviam conflitos nas pequenas manufaturas têxteis da região hoje conhecida como 

França e Itália entre empregados e empregadores sobre o controle do tempo de trabalho: 
 

The control of the pace and length of work became the battleground between the 
first large concentrations of wage-laborers and their employers to protect their stakes 
in the new mode of production. Employers began to increase the demand for 
productivity as profits fell. Workers began leaving the workshops when they felt the 
value of their wages matched the value of their labor time. (ROTENBERG, 1992: 
p.28). 

 
Este conflito sobre a jornada diária de trabalho se estendeu até princípios do século 

XV nestas regiões. Uma das soluções encontradas foi a marcação do tempo da jornada diária 

pelo toque dos sinos das fábricas, das igrejas e dos locais públicos e o trabalhador que não 

obedecesse ao toque do sino era penalizado. Estas inovações foram adotados em várias outras 

localidades onde jazia o modo de produção capitalista na sua fase mercantil (ROTENBERG, 

1992), como por exemplo os relógios mecânicos para a marcação do tempo nas igrejas e 

locais públicos onde hoje é conhecido como Inglaterra (THOMPSON, 1998). 

No entanto, na medida em que a manufatura continuava a ser gerida em escala 

doméstica ou na pequena oficina, sem subdivisão complexa dos processos, o grau de 

sincronização exigido do trabalho era pequeno e a orientação do tempo pelas tarefas ainda 

prevalecia. Havia uma multiplicidade de tarefas que um mesmo trabalhador ou grupo de 

família devia realizar numa única choupana, oficina ou em diferentes locais de trabalho 

(ocupações mistas) e uma certa flexibilidade no ir e vir e nos padrões de trabalho. Segundo as 

exigências gerais das tarefas semanais ou quinzenais (peças de tecidos, pregos, pares de 

sapatos, etc.), o dia de trabalho poderia ser prolongado ou reduzido: É da natureza desse tipo 

de trabalho não admitir cronogramas precisos e representativos (THOMPSON, 1998: 

p.281). 

O ritmo ainda irregular do trabalho situava-se no âmbito do ciclo irregular da semana 

e do ano de trabalho e provocava lamentações por parte dos mercantilistas do século XVII 

que consideravam a indisciplina do trabalho diário como consequência da falta de 

mecanização do trabalho. Gradativamente, os empregadores capitalistas foram desenvolvendo 

um uso parcimonioso do tempo da força de trabalho (THOMPSON, 1998). Foi se impondo a 

necessidade de uma medida mais exata do tempo. Inicia-se um processo de inversão na 

relação trabalho/tempo: as atividades humanas que constituíam a base do sistema de 

contagem dão lugar ao tempo como medida do trabalho (GOUREVITCH, 1975). Na 

modernidade o tempo é transformado em números (PIETTRE, 1997) dentro de espaços 

fixados de tempo homogêneos para fins de monetarização. O passa a ser mensurável, 
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percebido como um valor (GOUREVITCH, 1975) e reduzido a dinheiro: O tempo agora é 

moeda ou o tempo é dinheiro. O que predomina não é mais a tarefa, mas o valor do tempo: 

...ninguém passa o tempo, e sim o gasta. É a tentativa de se impor o uso-econômico do tempo 

(THOMPSON, 1998: p.272). Funda-se o que Rutz (1992) chama de economia política das 

relações na formação do tempo. O tempo torna-se visível a ação governamental. 

Atendendo a crescente necessidade da medida cada vez mais exata do tempo, houve 

um grande progresso na exatidão dos relógios mecânicos com o uso dos pêndulos após 1658 

que começaram a se espalhar já na década de 1660. Os modelos com ponteiros de minutos, 

além dos de horas, surgiram depois de 1660 e os mais portáteis foram introduzidos depois de 

167433. A medida que o século XVII avança, a imagem do mecanismo do relógio se expande, 

até que, com Newton, toma conta do universo (THOMPSON, 1998) através da mecânica 

clássica. O Universo, tal qual o relógio, também passa a ser mecânico (ELIAS, 1998). 

O movimento dos astros, agora assunto da ciência moderna nascente, continua a ser 

marcos materiais para a medição do tempo e a construção do calendário europeu (LE GOFF, 

2003). No entanto, a sociedade moderna aprendeu a eliminar as irregularidades na marcação 

do tempo pelos corpos celestes que teriam se tornado acentuadas demais para uma 

necessidade cada vez maior de uma regularidade do tempo (ELIAS, 1998). Gradativamente, 

há uma guinada do foco perceptivo individual e coletivo dos movimentos que ocorrem na 

natureza aos criados ou regulados por nós, dos ciclos naturais ao relógio (THOMPSON, 1998; 

HALBWACHS, 2006). Ainda que as marcações de tempo mantenham-se guiadas por 

mudanças e movimentos que ocorrem em corpos materiais (HALBWACHS, 2006), no mundo 

moderno ele passa a ser abstraído (THOMPSON, 1998) dos sinais de memória. Desta forma, 

a experiência concreta do tempo transforma-se em uma categoria de tempo abstrata, anônima 

e desencarnada (CANDEAU, 2012). Pela primeira vez na história da humanidade, o tempo 

surge como uma forma pura, isolada, exterior à vida (GOUREVITCH, 1975). A modernidade 

decompõe o continuum (homem-)espaço-tempo e produz-se o que Jean Chesneaux (1989: 

p.31-32) chama de paradoxo espaço-temporal da modernidade: 
 

...nossa relação com o espaço e nossa relação com o tempo não são da mesma 
natureza. O espaço é reversível, pode-se atravessar em todo o sentido as três 
dimensões e as novas tecnologias fizeram recuar os limites da capacidade humana 
de dominar o campo espacial. O tempo, ao contrário, corre num único sentido; seu 
fluxo é irrevogável, irreversível, e somente nossa consciência, nosso poder mental 
podem percorrer livremente a duração em toda a sua extensão, sobrepor o presente, 
o passado e o futuro. 

                                                
33 Vale ressaltar que é duvidosa a exatidão desses relógios, pois o relógio de sol ainda continuava em uso, 
inclusive para acertar o relógio mecânico, nos séculos XVII, XVIII e XIX. 
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Este paradoxo resultaria da separação espaço-tempo e os transforma em entidades de 

natureza distintas. O espaço é reversível em suas três dimensões. O tempo abstraído, 

mecânico, fixo/rígido/homogêneo e contabilizado resulta na extensão do tempo em linha reta, 

um tempo progressivo, vetorial, irreversível, indo do passado ao futuro passando pelo 

presente. O tempo, na modernidade, é linearizado definitivamente, segundo Gourevitch 

(1975). Eis o famoso tempo moderno (FOUCAULT, 1987; CHESNEAUX, 1989), tempo 

disciplinar (FOUCAULT, 1987) ou tempo técnico-social (CHESNEAUX, 1989). 

Do mesmo modo produz-se um tempo disciplinado na modernidade para a ação 

governamental. Na operação epistêmica que separa tempo-espaço, o tempo, tal qual o espaço, 

é apropriado e sofre os mesmos processos disciplinares. Segundo Rutz (1992: p.07), o 

processo de apropriação do tempo pelo poder refers equally to seizures of embodied time, to 

symbolic manipulations of how time is apprehended or represented, and to direct control of 

the technologies of time. Este processo é equivalente ao descrito por Foucault (2008) para a 

produção de um espaço disciplinar no item 2.3.1, o processo de normalização disciplinar. 

Rutz (1992: p.07) afirma que as apropriações do tempo do outro são efetivadas 

quando são institucionalizadas e o tempo hegemônico é tornado dominante quando 

incorporado às pessoas e ao seu cotidiano. Com a incorporação do tempo dominante no 

cotidiano, este tempo torna-se rotina(izado): The routinization of control involves the 

‘normalizing’ of one kind of time as dominant over others, including mechanisms of its 

reproduction. Para impor este modelo disciplinar de tempo a outros, que passa a ser 

hegemônico porque é institucionalizado, cria-se mecanismos, instrumentos de 

medida/controle do tempo (LE GOFF, 2003) ou tecnologias de tempo (RUTZ, 1992). A 

rotinização do tempo é equivalente ao processo de operação de normalização disciplinar de 

Foucault (2008) para a produção do espaço disciplinado descrito no item 2.3.1. 

Por fim, é necessário situar o tempo disciplinar na territorialização estratégica. A 

produção do tempo ocorre a partir do continuum tempo-espaço na produção de um espaço 

disciplinar. Se o processo de produção do espaço disciplinar é um processo de 

territorialização estratégica, a produção do tempo disciplinar na produção de um espaço 

disciplinar é uma das dimensões do processo de territorialização estratégica, em seus dois 

vetores des-re-territorializantes, como será visto na discussão, na des-reinserção do tempo no 

espaço. Nesta tese da-se foco à dimensão espaço-temporal do processo de territorialização 

estratégica. 
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No item seguinte, será discutida a dimensão temporal da territorialização tática e, 

subsequentemente, situam-se os conceitos construídos até então no manejo da pesca. 

 

 

2.5.1.3. Tempo da R-existência da territorialização tática 

 

 

Com a hegemonização do tempo disciplinar através do colonialismo cultural, 

emergem interesses conflitantes na realidade fenomenológica das relações de poder sobre o 

tempo que se expressam de variadas formas, dependendo do contexto cultural e histórico nas 

diversas situações (pós-)coloniais. Para Thompson (1998), às imposições do tempo social 

hegemônico surgem contestações em um primeiro momento como simples resistência e, 

subsequentemente, como luta sobre o tempo. O primeiro equivale ao que nominamos de 

resistência silenciosa e o segundo de resistência aberta no item 2.3.2. Neste item será 

discutido as resistências que definem a dimensão temporal da territorialização tática. 

Dentro das chamadas situações (pós-)coloniais sobre a resistência silenciosa de povos 

tradicionais à imposição de uma concepção de tempo moderna, os Knaks da Nova Caledônia 

e os povos mesoamericanos podem ser citados como exemplos de práticas que subverteram às 

prescrições de tempo de seus colonizadores (franceses e espanhóis, respectivamente). Para os 

povos mesoamericanos, durante o período colonial antes da revolução industrial na Europa, as 

relações sociais cotidianas continuavam a se orientar por sinais de memória como o nascer-

do-sol, o zênite e o pôr-do-sol, embora o controle do trabalho em um período de tempo mais 

curto que um dia já era feito numa relação complementar entre relógios e sinos das igrejas, 

ambos controlados pelos colonizadores (HASSIG, 2001). Os Knaks resistiram a destruição 

colonialista mantendo a interiorização da duração do tempo ligadas a geografia de colinas e 

veredas, fechadas em reservas ambientais, que materializam as relações entre os clãs e as 

tribos (CHESNEAUX, 1989). 

Houveram resistências abertas à concepção de tempo moderna. Para os ex-escravos e 

imigrantes do Quênia, o trabalho na agricultura e o trabalho informal nas cidades foram 

limites de disputas entre as prescrições de tempo colonial e as ações contrárias dos 

colonizados no sentido contrário ao tempo disciplinar (COOPER, 1992). 

Pode-se dizer que o mesmo aconteceu em relação a imposição de calendários com 

base numa concepção de tempo ocidental. Da destruição dos calendários mesoamericanos e a 
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imposição do calendário cristão e a imposição de um tempo linear, surgiu uma nova noção de 

tempo e de calendário (HASSIG, 2001), em um típico caso de resistência silenciosa. 

A partir dos casos citados, deve-se evidenciar duas questões sobre a resistência ao 

tempo hegemônico. A primeira delas é arrebatada por Victoria Cox (2002: p.112) ao analisar 

o tempo do povo andino através dos escritos de Guaman Poma de Ayala: 
 

Al analizar el texto de Guaman Poma es posible percibir cómo la tierra es la esencia 
de su universo. Por esta razón, la critica que el hace de las autoridades eclesiásticas 
y de los españoles giran en torno a la relación del indio con su tierra. Guaman Poma 
siente que los españoles obstaculizan el trabajo de los indios y no les permiten vivir 
del fruto de la tierra. Es a través de su calendario que logra comunicar este mensaje. 

 
A terra como essência do universo indígena e como base existencial de sua produção 

(i)material remete ao continuum (homem-)espaço-tempo que os colonizadores tentam 

disciplinar, resultando em obstacularização ao trabalho indígena, enquanto os colonizados 

tentam antidisciplinar, reconstruindo este continuum. No item 2.5.1 foi visto que esta 

produção do tempo, o tempo tradicional, engendra uma particular relação entre ciclo 

conceitual e ciclo de atividades que o (i)materializa de forma cíclica, de qualidade (ou ritmo) 

flexível/irregular/variável e heterogêneo. 

A segunda questão refere-se ao que Plaza e Carlos (2000) constatou para o conjunto 

da sociedade andina após conquista espanhola: a combinação de duas diferentes lógicas 

temporais, a do vencedor e a do vencido. Estas duas lógicas temporais são, em uma 

perspectiva certeauniana, modos de operar da estratégia e da tática, respectivamente, na 

produção de um espaço: Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o 

circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas 

conflituais ou de proximidades contratuais (CERTEAU, 1998: p.202). Na subversão do 

tempo hegemônico, há uma operação tática que temporaliza o espaço, materializando o 

tempo, a partir do espaço instituído que viabilizem as práticas tradicionais de existência, 

inclusive o CET, no espaço-tempo. Este processo de temporalização do espaço via operação 

tática na produção de espaços de R-existência é a dimensão temporal da territorialização 

tática. 

As unidades polivalentes são o espaço em disputa entre epistemologias onde a 

resistência empreende seu esforço contextualizado transformador e inovador que permite às 

novas percepções (re)enraizadas na realidade local das relações sociais (i)materializadas, as 

novas produções do CET, a territorializar-se taticamente.  

Com o processo de construção de territórios tradicionais no encontro com a 

modernidade, que é definido como espaços de R-existência, espera-se contribuir para se 
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atingir o objetivo da tese de descrever o processo de des-re-territorialização mostrando as 

metamorfoses da INC 2004, que impõe um calendário de pesca, no cotidiano do coletivo 

pesqueiro do estuário da Lagoa dos Patos. 

 

 

2.6. Colonialismo cultural e manejo de recursos naturais: uma perspectiva 

 

 

Os seres humanos sempre interagiram com os ecossistemas do seu entorno. Tanto as 

populações tradicionais como a sociedade moderna desenvolveram modos de regulações 

sociais da interação com os recursos e ecossistemas como a distribuição, o acesso e a 

administração dos recursos naturais (LERTZMAN, 2009). Pouca atenção tem sido dada para 

a relação entre territorialização do Estado Moderno e a regulação do uso dos recursos naturais 

(VANDERGEEST; PELUSO, 1995). Para McGoodwin (1990), a conquista de territórios 

durante o período colonialista também envolveu a pilhagem de recursos naturais, inclusive de 

recursos pesqueiros, a partir da mentalidade que o conquistador impôs às populações 

tradicionais. Ou seja, foi imposto um novo modo de conhecer e de usar os recursos naturais às 

populações tradicionais que gerou o colapso de recursos naturais e que diferia dos tradicionais 

modos de conhecer e de usar os recursos naturais nos territórios tradicionais. 

No período pós-colonial, as velhas formas de colonialismo se metamorfosearam em 

novas formas persistindo várias das relações coloniais entre Estados e dentro deles 

(MCGOODWIN, 1990) no que foi chamado de situações pós-coloniais (HOPPERS, 2002). 

Na análise destas relações, Vandergeest e Peluso (1995) afirma que a construção do território 

do Estado Moderno se dá pela adoção de estratégias de controle das pessoas e das suas 

relações com os recursos naturais. Neste sentido, a territorialização do Estado Moderno 

prescreve e proscreve atividades específicas em uma determinada área geográfica através de 

estratégias como a inclusão e exclusão de pessoas, o controle do que elas fazem e o seu acesso 

a determinado recurso natural dentro desta área (VANDERGEEST; PELUSO, 1995). 

Portanto, na territorialização estratégica, o manejo de recursos naturais se dá desde a 

governamentalização do Estado Moderno pela conduta de condutas, a atuação do Estado 

Moderno colonialista ou de caráter colonial na regulação do uso dos recursos naturais como 

parte de um processo de conquista de territórios tradicionais (espaços epistêmicos). Cria-se, 

desta forma, diferentes formas de mediação espacial do poder quando se tenta impor uma 

relação entre homem e ambiente no manejo de recursos naturais, pois há uma produção de um 
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espaço (disciplinado) a partir da tentativa de supressão de um modo de apropriação (i)material 

do espaço, o do CET, e a imposição de um outro, o do ratio governamental. Eis a 

territorialização estratégica na implementação de um manejo de recursos naturais: um espaço 

(epistêmico) disciplinado produzido com função e objetivos específicos relacionados a 

regulação dos recursos naturais. 

Apesar de serem modos diferentes de se relacionar com o ambiente, os modos de 

regulações sociais tradicionais e os modernos de uso dos recursos naturais possuem 

significantes paralelos na sua estrutura. Ambos os modos de regulações sociais habilitam 

certos tipos de comportamentos coletivos no uso de recursos naturais com base em 

conhecimentos, crenças, valores e instituições sociais (LERTZMAN, 2009). Como foi visto 

no item 2.1, o CET, a CMp e o ratio governamental também são produções sociais  segundo 

relações sociais, mitos, verdades, valores e crenças que são (i)materializados. Neste sentido, 

estes modos de regulações sociais de uso dos recursos naturais são modos de conhecer os 

recursos naturais (i)materializados. Berkes (1999) discute uma proposta semelhante quando 

propõe que o CET é um complexo de conhecimento-prática-crenças constituído de quatro 

níveis: um primeiro nível descritivo de conhecimento (taxonomia; distribuição, 

comportamento e ciclo de vida de recursos naturais); o segundo nível seria o do sistema de 

manejo de recursos, onde um conjunto apropriado de práticas, instrumentos e técnicas requer 

um entendimento dos processos ecológicos; o terceiro nível seria instituições sociais 

apropriadas, conjunto de regras de uso e códigos de relações sociais; o quarto e último nível é 

a visão de mundo que configura a percepção ambiental e dá significado às observações do 

ambiente. Lertzmann (2009) complementa a discussão de Berkes (1999) ao fazer um paralelo 

entre CET e o modo moderno de regular o uso de recursos naturais e afirmar que este último 

reflete uma significante base de conhecimento científico sobre os recursos e ecossistemas 

bem como instituições sociais, precedentes históricos e crenças do mundo ocidental sobre a 

natureza. 

Em Lertzman (2009: p.342), o modo de regulação social moderno de uso de recursos 

naturais e o modo de regulação social do CET do uso de recursos naturais podem ser 

considerados sistemas de manejos de recursos naturais, o sistema moderno de manejo de 

recursos naturais (MM) e sistema tradicional de manejo de recursos naturais (MT) 

respectivamente, e definidos do mesmo modo como ...um conjunto de ações que guiam um 

sistema a alcançar os objetivos e metas desejados, bem como os próprios objetivos e metas, 

através dos quais eles são legitimados por normas sociais, valores, instituições e pelos atores 

envolvidos na sua execução. Neste sentido, a perspectiva de Lertzman (2009) permite uma 
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abordagem da CMp, da política na formulação de MM e também da regulação social do uso 

dos recursos naturais do território tradicional operados pelo CET. 

Assim definidos, os sistemas de manejo de recursos naturais referem-se a regulação 

do comportamento humano em relação ao ambiente, ao invés da direta manipulação do 

ambiente per se (LERTZMAN, 2009: p.342), como usualmente se tem entendido a partir da 

perspectiva positivo-reducionista do sistema moderno de manejo de recursos naturais (MM). 

Desta forma, enquadra-se o MM na conduta de condutas do ratio governamental de Foucault 

(2008) e o MT como um modo de manejar pessoas do CET de Cordell (1989: p.05) . 

Com este marco conceitual, o clichê devemos fazer gestão de pessoas e não de peixes 

existente entre pesquisadores e gestores de recursos pesqueiros (BERKES et al., 2006) em 

referência à mudança de um modelo de manejo de recursos pesqueiros unifocal, centrado nos 

recursos naturais, para um modelo bifocal, com foco no sistema sócio-ecológico (VIEIRA et 

al., 2005), soa a princípio padecer de uma análise a-histórica dos pesquisadores e gestores 

sobre a prática governamental e invisibiliza a história da governamentalidade na pesca. Nem 

tampouco serve para explicar alguma mudança de foco do MM em relação ao MT. Na 

verdade, a medida que este clichê considera o que McGoodwin (1990) vai chamar de 

problema de manejo de recursos naturais, que é um problema de políticas públicas como 

será visto no item seguinte, apenas em uma abordagem tecnocrática de domesticação de 

objetivo de aprendizado, este senso-comum obscurece os pontos de vista (experts, as 

autoridades e as condições epistemológicas, institucionais, técnicas e da circulação e de 

produção de verdades) à guisa positivo-reducionista da neutralidade na produção dos regimes 

epistemológicos de inteligibilidade do ratio governamental, o contexto histórico colonial e a 

situação pós-colonial. Consequentemente, tal clichê desfoca, e não bifoca, a questão 

fundamental no manejo de recursos: a infame estratégia de controle da mente do 

colonialismo. Assim, o manejo de recursos naturais se insere na relação entre conhecimento e 

poder para forçar transformações sociais e culturais (HOPPERS, 2002: p.20) e em um 

contexto de dominância e resistência (FEIT, 1998) no processo de territorialização estratégica 

gerando conflitos ambientais territoriais34. 

Sendo ambos os sistemas de manejo de recursos naturais resultantes de modos de 

conhecer os recursos naturais (i)materializados, eles enquadram-se na perspectiva situacional 

adotada nesta tese e torna-se possível uma comparação paritária entre eles para definir 

(in)comensurabilidades, ou seja, a distinção de elementos qualitativamente compatíveis 

                                                
34 Sobre conflitos ambientais territoriais ver item 2.5. 



108 

(comensuráveis) e de incompatíveis (incomensuráveis) entre MM e MT. Nadasdy (2003) e 

Menzie e Butler (2006) argumentam que apesar da tese de incomensurabilidade ser 

amplamente aceita na literatura científica, ela torna a comparação simplista, mascara 

importantes similaridades e evita o desenvolvimento de estratégias e metodologias para 

enfrentar o problema da integração de conhecimentos. Por outro lado, defende-se aqui que a 

definição de (in)comensurabilidades depende do objetivo de análise situacional. 

Como o problema central desta pesquisa emerge de conflitos ambientais territoriais 

que resultam da tentativa de imposição de um MM através da INC 2004 sobre o MT, e não de 

uma integração entre os conhecimentos na produção de um território, a identificação de 

elementos incomensuráveis entre os sistemas de manejo de recursos pesqueiros torna-se 

necessária para descrever como eles operam no processo de des-re-territorialização de 

pescadores no estuário da Lagoa dos Patos. 

Segundo Lertzman (2009), em qualquer sistema de manejo de recursos naturais, as 

tomadas de decisão no uso dos recursos referem-se a estratégias e táticas bem como às 

estruturas materiais que se articulam com as políticas públicas de manejo de recursos. Em 

uma leitura certeauniana de Ken Lertzman (2009), considera-se nesta tese as estratégias de 

manejo de recursos naturais associadas às tomadas de decisão com base no ratio 

governamental do Estado Moderno e as táticas associadas às tomadas de decisão com base no 

CET. Nos itens seguintes, serão discutidos os sistemas modernos de manejo de recursos 

naturais e os tradicionais bem como as estratégias e táticas associadas. 

 

 

2.6.1. Manejo moderno de recursos pesqueiros: um modo de territorialização estratégica 

 

 

O início da governamentalização do Estado Moderno para a conduta de condutas na 

pesca tem seu início na segunda metade do século XIX, sobretudo nos países do mar do 

Atlântico Norte e do Mar do Norte da Europa. Para Gill Parsons (2002), após o sucesso da 

industrialização da agricultura, o governo Britânico vai se voltar para a industrialização da 

pesca. Apesar de alguns acordos internacionais de pesca entre França e Grã-Bretanha no final 

da década de 1830 e meados da década de 1840, foi somente após o advento das ferrovias e a 

abertura de vastos mercados internos para o consumo de peixe fresco que as industrias de 

pesca ganharam importância nacional no Mar do Norte da Europa, primeiramente na Grã-

Bretanha entre as décadas de 1850-60 e em seguida na Alemanha, Holanda, França. Como 
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resultado, diversos cientistas e experts alinhados à ideologia do livre mercado (Laissez-faire 

Laissez-passer) e da priorização da propriedade privada vão ser indicados às diversas 

comissões governamentais de pesca para a formulação das primeiras regulamentações e 

intervenções governamentais na pesca que surgiam após 1860 na Grã-Bretanha e após a 

década de 1870 nos EUA (IDYLL; KASAHARA, 1972; PARSONS, 2002). 

As indústrias de pesca que operavam na pesca costeira da Grã-Bretanha vão 

influenciar a ação governamental e a legislação durante todo o século XIX. A ação 

governamental na busca do livre mercado resultou, subsidiado por opiniões de cientistas, na 

transformação de pesqueiros dos pescadores artesanais, consideradas áreas mal gestionadas de 

livre acesso, em propriedade privada, em áreas arrendadas para as indústrias ou em áreas 

altamente regulamentadas 35 . Tudo em nome do interesse público de recuperação do 

suprimento dos recursos pesqueiros ao mercado consumidor (PARSONS, 2002). 

Tomas Henry Huxley vai ser um dos cientistas indicados para as comissões de 

regulamentação da pesca na Grã-Bretanha que terá um papel emblemático para a atividade 

pesqueira internacional. Como eminente cientista na Era Vitoriana, Huxley defendia que o 

homem da ciência poderia guiar a conduta e a organização da sociedade através do seu 

conhecimento. Não por acaso, foi na Era Vitoriana que o pescador passa a ser estereotipado 

como um grupo de trabalhadores belicista, mesquinho, egoísta, competitivo e não-regulado às 

margens da sociedade. Com base neste estereótipo, as comissões de pesca vão rejeitar as 

denúncias dos pescadores artesanais sobre a redução das capturas dos arenques causados 

pelos arrastos das indústrias de pesca próximos à costa da Grã-Bretanha porque os arrastos 

eram considerados métodos mais avançados e produtivos de captura que resultaram no 

barateamento e na expansão do suprimento do peixe fresco. As denúncias vão ser 

consideradas interesses de classe de pescadores que não poderiam ser sobrepostos ao 

interesse público no permanente suprimento de peixe (PARSONS; 2002). 

Tomas Huxley em seu discurso inaugural na Exibição Internacional de Pesca de 

Londres em 1883 vai afirmar que I believe that the cod fishery, the herring fishery, the 

pilchard fishery, the mackerel fishery, and probably all the great sea-fisheries are 

inexhaustible; that it is to say that nothing we can do seriously affects the numbers of fish. 

Este discurso é considerado um marco fundador da crença em âmbito internacional do mar 

como uma fonte inesgotável de recursos pesqueiros, ainda que já houvesse alguns sinais de 

sobrepesca de algumas espécies populares. A crença da inesgotabilidade do mar vai favorecer 
                                                
35  Segundo Parsons (2002), houve um aumento da legislação pesqueira em 1600% entre a primeira e a segunda 
metade do século XIX, favorecendo a atuação das indústrias de pesca. 
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a atuação não-regulamentada da indústria de pesca costeira e a expansão da Revolução 

Industrial para a pesca em alto mar no início da década de 1890 no Mar do Norte e na virada 

do século XIX para o XX no Atlântico Norte e no Pacífico, quando o aparecimento do motor 

a combustão e o elétrico permitiram o uso de tecnologias mais eficazes na pesca e a 

exploração de regiões mais distantes (IDYLL; KASAHARA, 1972; MCGOODWIN, 1990; 

PARSONS, 2002; ROBERTS, 2007). 

Além da Exibição Internacional de Pesca de Londres em 1883, ocorreram outros 

encontros e discussões informais entre as nações europeias e norte-americanas em 

conferências multilaterais sobre pesca, como a Exibição Internacional de Pesca de Berlin em 

1881, o Seleto Comitê da Casa dos Comuns Ingleses em 1893, o Encontro de Pesca no Mar 

do Norte em Estocolmo em 1899 e o famoso Conselho Internacional para a Exploração do 

Mar (ICES) em 1902. No Seleto Comitê da Casa dos Comuns Ingleses já foi alardeado, 

apenas dez anos após a famigerada afirmação de Huxley, que a quantidade das capturas e o 

tamanho dos recursos pesqueiros capturados estavam diminuindo e a sobrepesca era apontada 

como a causa. A ideia do mar como fonte inesgotável de recursos era questionado seriamente 

pela primeira vez. O ICES, por sua vez, vai se tornar a principal organização que estabelece 

diretrizes políticas de manejo de pesca no Mar do Norte e no Atlântico Norte até os dias 

atuais (YDILL; KASAHARA, 1972; MCGOODWIN, 1990). 

Apesar da participação precoce de cientistas nas ações governamentais direcionadas a 

pesca, é somente na década de 1880 que vão ser fundadas algumas das primeiras associações 

e instituições de pesquisa ligadas a pesca, como a Associação de Biologia Marinha (1884) e o 

Laboratório Plymouth (1888) (IDYLL; KASAHARA, 1972), e por volta de 1890 vão ser 

fundadas a moderna ciência da pesca, uma disciplina da oceanografia biológica, por 

Alexander Agassiz nos Estados Unidos da América do Norte, Frank Buckland na Inglaterra e 

por W. C. McIntosh na Escócia (LALLI; PARSON, 1993). Nasce a partir de então as 

modernas práticas de manejo da pesca que passam a ser uma preocupação de escala local a 

internacional. Aumenta-se exponencialmente o financiamento governamental para o manejo 

de recursos pesqueiros e, consequentemente, o número de agencias de manejo de pesca, de 

gestores e de especialistas em ciências da pesca (MCGOODWIN, 1990). 

Segundo McGoodwin (1990), a moderna ciência da pesca surgiu devido aos primeiros 

sinais de sobrepesca reconhecidos pela comunidade científica internacional, a partir do ICES. 

Já para Lalli e Parson (1993), ela surgiu com o objetivo de se criar meios de aumentar as 

capturas para as indústrias de pesca. A contradição entre os autores é apenas aparente. No 

artigo O lugar do biólogo nas industrias de pesca, McHugh (1973: p.338) vai mostrar qual é 
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exatamente o papel da ciência pesqueira: The role of the biologist is to provide scientific 

information necessary to maintain the living resources in healthy condition, to ensure an end 

product of high quality with maximum economic return to the industry and to the nation. Com 

o papel de fornecer informação científica ao Estado Moderno e às industrias de pesca, a 

moderna ciência da pesca surgiu de uma necessidade de governamentalizar o Estado Moderno 

nas tomadas de decisões e ações governamentais na pesca, a conduta de condutas na atividade 

pesqueira, ou seja, possibilitar a territorialização estratégica da pesca. 

A moderna ciência pesqueira e os gestores vão possibilitar a ação governamental na 

pesca produzindo um diálogo entre biologia e economia em uma modelagem bioeconômica, 

inaugurada por E. W. L. Holt e C. G. J. Petersen (MCGOODWIN, 1990). Para McGoodwin 

(1990), nada mais natural que a economia chame a atenção dos gestores e dos cientistas da 

pesca porque a economia tem uma linguagem, um método e possibilita séries temporais que 

dá uma aparência de racionalidade e de objetividade a um processo altamente político. 

Inaugura-se o que C. G. J. Petersen chamou de desenvolvimento racional da pesca (IDYLL; 

KASAHARA, 1972). Com a modelagem bioeconômica dos processos ambientais, o espaço é 

remodelado de modo a tornar visível a ação governamental na pesca. Eis a 

governamentalização do Estado Moderno para o moderno manejo dos recursos pesqueiros. 

Desde então, houve o desenvolvimento de diversos conceitos, desde os trabalhos de 

Holt e Petersen, supracitados, ao modelo de Gordon-Schaefer. No entanto, serão destacados 

apenas aqueles que tiveram papel relevante para o desenvolvimento e o desdobramento do 

que McGoodwin (1990) considera o ícone para a teoria do manejo de recursos pesqueiros, o 

modelo Gordon-Schaefer. 

Em 1918, o biólogo russo F. I. Baranov tentou desenvolver uma primeira teoria de 

como a pesca poderia afetar o tamanho das populações (IDYLL; KASAHARA, 1972), 

propondo um modelo de rendimento total que equacionaria os níveis de esforço de pesca com 

as variáveis naturais como o recrutamento, a mortalidade, o padrão de crescimento de classes 

de idade de uma dada população de recurso pesqueiro. Diversos pesquisadores como E. 

Russel em 1931, M. Graham em 1935 e R. Beverton e S. Holt em 1957 vão tentar formalizar 

a teoria dentro de modelos matemáticos. Apesar dos avanços trazidos por estes autores, 

somente em 1954 Milner B. Schaefer vai apresentar um modelo matemático rigoroso que 

explicaria a relação entre esforço de pesca e captura. Atualmente chamado de modelo 

logístico, o modelo apresentado por Schaefer vai estimar a proporção do estoque que poderia 

ser capturado por unidade de esforço levando-se em conta a capacidade de recuperação do 

estoque (rendimento máximo do estoque) bem como o tamanho máximo que o estoque 
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poderia atingir. Com este modelo seria possível determinar o nível de equilíbrio entre a 

produtividade biológica máxima do estoque, os níveis de rendimento máximo de captura e a 

taxa de mortalidade. Teria-se resolvido, desta forma, um dos mais irresolutos problemas dos 

primórdios do manejo pesqueiro: a determinação do Rendimento Máximo Sustentável da 

pesca (MSY), ou seja, a conservação dos recursos pesqueiros (MCGOODWIN, 1990). 

Naquele momento, crescia a concepção entre os profissionais envolvidos com o 

manejo pesqueiro de que a sobrepesca era um problema não apenas biológico, mas também 

econômico. Acreditava-se que o nível ótimo de esforço permissível de pesca deveria estar 

relacionado com o valor de mercado do recurso pesqueiro capturado, o que não era dado pelo 

MSY. Um modelo global deveria integrar a produtividade biológica do recurso pesqueiro e os 

vários níveis de esforço pesqueiro devido a dinâmica de mercado (mudanças no custo de 

produção do pescado e as variações de preço por captura). Uma teoria econômica formal só 

foi desenvolvida em 1953 e 1954 por H. Scott Gordon, sumarizada em quatro estágios a 

seguir: 

1. Pescadores em uma área de livre acesso experienciam altas capturas e lucros; 

2. Outros pescadores sentem-se atraídos a ir para o local onde ocorreram altas capturas 

levando a uma competição entre os pescadores por técnicas que aumentem as 

capturas; 

3. Atinge-se a sobrepesca, manifestada pela diminuição dos estoques e pela redução das 

capturas para um dado nível de esforço, e um nível que competição que leva os 

pescadores a aumentar ainda mais o esforço para se manter o nível de captura; 

4. Finalmente o colapso pesqueiro onde as taxas de capturas não resultam em lucro, por 

mais que se aumente o esforço. Este último estágio é chamado de equilíbrio 

bioeconômico. 

Os quatro estágios de H. S. Gordon demonstram uma tendência paradigmática de 

gestão da pesca que já demonstrara algumas diretrizes nas comissões de pesca britânicas do 

século XIX influenciadas pelo liberalismo econômico e que só vai ser consolidada com a 

Tragédia dos Comuns de Garret Hardin em 1968: a produção do dilema relacionado ao uso de 

recursos naturais sob propriedade comum. Segundo Hardin (1968), em um sistema de 

recursos comuns na Inglaterra medieval 36 , cada um dos pastores procurando ganhos 

individuais aumentaria o rebanho, o que em determinado momento excederia a quantidade de 

recursos disponíveis na área de pastagem. Com todos os pastores operando sob a mesma 
                                                
36 Alguns autores defendem que este sistema analisado por Hardin (1998) é hipotético e nunca existiu (ver 
VIEIRA et al., 2005). 
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lógica, haveria a uma sobre-exploração dos recursos naturais e um colapso do sistema de 

recursos comuns. A partir disso, Hardin (1968: p.1244) conclui que a liberdade no uso dos 

recursos comuns provoca a ruína de todos. 

Ao correlacionar áreas de propriedade comum às áreas onde o uso de recursos é feito 

segundo a lógica capitalista, Hardin (1968) invisibiliza regras tradicionais de uso dos recursos 

(MCGOODWIN, 1990) e abre zonas de cognição para uma determinada apropriação do 

espaço: We have several options. We might sell them off as private property. We might keep 

them as public property, but allocate the right to enter them. The allocation might be on the 

basis of the wealth… (p.1244-45). A partir de uma representação cínica da mentalidade, do 

caráter e da mentalidade do outro, Garret Hardin propõe que a ação governamental ocorra no 

sentido de privatizar ou estatizar as áreas onde se encontram os recursos naturais. Dito de 

outro modo, Hardin propõe o que seria uma clara solução para a alocação dos recursos. Por 

outro lado, implementando estas políticas conservadoras e liberais, o Estado enfraquece ou 

destrói as invisibilizadas regras tradicionais de uso de recursos e, assim, ao invés de prevenir, 

gera a Tragédia dos Comuns (MCGOODWIN, 1990). Ao se regular o uso dos recursos 

normalizando as ações dos sujeitos sobre os recursos, produz-se um espaço disciplinado. 

Portanto, a Tragédia dos Comuns de Hardin (1968) e o modelo de Gordon-Schaefer oferecem 

instrumentos precisos para a territorialização do pensamento governamental na pesca, a 

territorialização estratégica da pesca. 

É sob a lógica epitomizada por Garret Hardin e Gordon-Schaefer que vão ser lançadas 

as Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE). Com o surgimento dos navios-fábrica operando no 

Atlântico Norte, a industrialização da pesca atinge seu esplendor entre as décadas de 1950 e 

1970. Os navios de pesca tornaram-se complexos industriais itinerantes proporcionando uma 

capacidade anteriormente inimaginável de autonomia de navegação e de processamento e de 

captura de recursos pesqueiros. Como resultado, os estoques de recursos pesqueiros no 

Atlântico Norte entram em colapso e diversos países começam a declarar seus direitos 

exclusivos de exploração de recursos naturais sobre duzentas milhas a partir da sua linha de 

costa em uma tentativa de impedir a pesca de outros países nestas regiões. Vinte e cinco 

milhões de milhas quadradas de território oceânico, que antes poderiam ser utilizados 

irrestritamente por qualquer embarcação do mundo, passaram a ser administrados pelos 

Estados nacionais (MCGOODWIN, 1990), ou seja, o Estado passa a ser o proprietário do 

recurso pesqueiro (SMITH, 1982), em uma solução evidentemente Hardiniana e Gordon-

Schaeferiana. 
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Apesar da Tragédia dos Comuns e das determinações formais do MSY e do MEY 

terem sido marcos no desenvolvimento da teoria do manejo de recursos pesqueiros e terem 

influenciados diversas políticas nacionais e internacionais, eles não fornecem solução para 

problemas fundamentais do manejo da pesca. A pergunta que surge é se estes modelos não 

tem fornecido solução para o manejo de recursos pesqueiros, porque eles foram amplamente 

implementados? Uma resposta direta seria dizer que eles permitiram o que Gillis Pálsson 

(1991) chama de modernização da pesca. Com os exemplos do colapso dos recursos 

pesqueiros no Atlântico Norte e no Mar do Norte, já se sabe que a modernização da pesca não 

operou de forma a permitir a implementação de modelos de manejo de recursos pesqueiros 

que garantissem a sustentabilidade do uso dos recursos pesqueiros. Ao contrário, Pálsson 

(1991) argumenta que a modernização da pesca foi o que gerou tanto problemas de manejo 

de recursos quanto problemas de políticas públicas. Para McGoodwin (1990) e Pálsson 

(1991), os problemas de manejo de recursos se referem sobretudo a dois problemas 

fundamentais supracitados separadamente: a conservação e a alocação dos recursos 

pesqueiros. 

O MSY baseia-se em um equilíbrio biológico enquanto o ambiente marinho sofre 

flutuações cíclicas independente do esforço de pesca. Desta forma, o MSY torna-se 

impraticável. As críticas para o MEY vão no mesmo sentido: o MEY assume a existência de 

um mercado de peixe estável enquanto na verdade ele é variável e suscetível a flutuações em 

outros setores da economia (MCGOODWIN, 1990). 

Ademais, os conceitos de MSY e MEY em si tem limitada aplicabilidade em políticas 

de equitabilidade, ou seja, não dizem nada sobre a alocação de recursos pesqueiros e a 

distribuição dos lucros na sociedade. Neste sentido, a alocação dos recursos pesqueiros é feita, 

como foi visto, segundo o paradigma hardiniano e as leis do livre mercado (MCGOODWIN, 

1990). 

Para a pesca artesanal tem-se ainda dois problemas adicionais, segundo McGoodwin 

(1990): 

• a produção do modelo bioeconômico Gordon-Schaefer e do paradigma de 

Hardin (1968), ambos com base na racionalidade econômica do livre mercado, 

reduziu de modo positivo-reducionista a racionalidade dos pescadores a uma 

lógica economicista e de predadores naturais desumanizando-os e tornando-os 

irracionais no uso dos recursos pesqueiros, a velha estratégia colonialista 

cultural vista no item 2; 
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• Como consequência do item anterior, aplicou-se irrestritamente os modelos 

bioeconômicos, tanto para a pesca de larga escala relativamente homogênea 

culturalmente quanto a de pequena escala (pesca artesanal), considerada 

altamente heterogênea. 

Os problemas de políticas públicas se referem à brutal centralização das tomadas de 

decisão em nível nacional e nas soluções técnicas, a massiva transferência de capital para o 

Estado e às indústrias, ao desemprego e a sobrepesca gerados pelos modelos de manejo 

pesqueiros implementados (MCGOODWIN, 1990; PÁLSSON, 1991). Diversos países e 

acordos internacionais tentaram implementar políticas de manejo de recursos pesqueiros com 

base nestes modelos, sendo o Departamento de Pesca da Organização para Alimentação e 

Agricultura (FAO) da Organização das Nações Unidas (ONU) um dos organismos 

internacionais que financiaram tais políticas a partir da década de 1950 (IDYLL; 

KASAHARA, 1972), resultando no colapso da pesca em diversos locais onde foi 

implementado (MCGOODWIN, 1990; PÁLSSON, 1991). 

De acordo com McGoodwin (1990: p.80), os desenvolvimentistas da pesca foram bem 

intencionados, embora mal-orientados na implementação dos modernos manejos de recursos 

pesqueiros que gerou ambos os problemas, os de manejo e os de políticas públicas. No 

entanto, o equívoco deles se deu com base na formulação de modelos que se assentam sobre a 

ideologia política Laissez-faire e Laissez-passer e que operaram estrategicamente 

remodelando o espaço produzindo tais problemas e territorializando estrategicamente a pesca. 

Neste sentido, os desenvolvimentistas da pesca não estavam mal-orientados, mas orientados 

pelos valores do liberalismo econômico que, segundo Parsons (2002), operavam nas 

comissões de pesca costeira da Inglaterra desde a segunda metade do século XIX 

empobrecendo os pescadores artesanais ao longo da costa sul e oeste. 

Em suma, os problemas de manejo de recursos pesqueiros e de políticas públicas de 

manejo na pesca resultam na produção de um espaço epistêmico moderno, a territorialização 

estratégica da pesca, por meio de uma operação estratégica que formulou e aplicou os 

referidos modelos bioeconômicos que se assentam sobre os valores de livre mercado. Dito de 

outro modo, a governamentalização do Estado Moderno com base no paradigma da Tragédia 

dos Comuns e na aplicação dos conceitos de MSY e MEY operaram estrategicamente de 

modo a produzir a territorialização estratégica da pesca com base nas premissas e valores do 

livre mercado. Este é o grande significado da modernização da pesca: a governamentalização 

do Estado Moderno para a conduta de condutas na pesca. 
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Apesar dos problemas de políticas públicas que surgiram em função de tais modelos, 

os paradigmas da biologia e da economia ainda fornecem diretrizes e ideias para muitos dos 

modernos modelos de manejo científicos de recursos pesqueiros implementados atualmente. 

Alguns modelos tentam incorporar além das dimensões biológicas e econômicas do MSY e 

do MEY, a dimensão humana com a implementação do Rendimento Ótimo Social (OSY). O 

OSY seria um modelo que pretendia implementar bem-estar aos seres humanos participantes 

do sistema pesqueiro. Todavia, este modelo não deixa muito claro o que significa a 

otimização do bem estar humano criando limitações para sua definição e operacionalização 

(MCGOODWIN, 1990). 

Outras abordagens tem sido mais bem aceitas e implementadas por diversos países e 

em âmbito internacional, inclusive por organismos multilaterais como a FAO. Este é o caso 

do manejo ecossistêmico, onde há uma mudança do enfoque nos recursos naturais para o 

ecossistema, incluindo o sistema social, e do objetivo de sustentabilidade econômica e dos 

estoques para manutenção da saúde e da sustentabilidade dos ecossistemas marinhos 

(BERKES et al., 2006; BUNGERT; BENGSTON et al., 2007). É uma nova forma de 

visibilizar e de agir sobre o sistema pesqueiro oferecido ao ratio governamental. Como 

recomenda Berkes et al. (2006: p.42-43), o gestor deve estar familiarizado com as novas 

visões dos ecossistemas marinhos e da gestão baseada em ecossistemas. 

O manejo ecossistêmico está ancorado em diversas premissas que rompem com o 

paradigma positivo-reducionista da abordagem atual, como o reconhecimento da 

complexidade dos sistemas, uma complexidade maior do que os seres humanos podem pensar 

e onde tudo estaria conectado com tudo37 . No entanto, alguns defensores do manejo 

ecossistêmico aplicado à pesca defendem-no apenas como um complemento importante para 

as abordagens existentes de gestão da pesca (ver BERKES et al., 2006: p.43). 

Uma outra abordagem que também incorpora o sistema social e tem sido amplamente 

usada para o manejo de recursos pesqueiros é o co-manejo (CHUENPAGDEE; JENTOFT, 

2007). De forma superar o manejo de recursos pesqueiros centralizado inaugurado pelas 

ciências pesqueiras na governamentalização do Estado Moderno, o co-manejo seria uma 

alternativa a estes regimes autoritários de manejo, um processo colaborativo e participativo de 

tomadas de decisão partilhado entre grupos de usuários, agencias governamentais, instituições 

de pesquisa, etc., onde há uma divisão real, e não apenas consultivo, de poder (JENTOFT, 

2003). 
                                                
37 São diversas as premissas do manejo ecossistêmico. Para uma discussão mais aprofundada ver Bungert e 
Bengston (2007) e Berkes et al. (2006). 
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No entanto, o co-manejo tem sido utilizado de diversas formas que não obedecem a 

definição de uma real divisão de poder e tem sido usados a atender determinados interesses 

(JENTOFT, 2003). Arun Agrawal (1999: p.178) e Paul Nadasdy (2003) descrevem o modo 

como o poder opera na mobilização do CET como se ele fosse um tipo de informação ou 

fonte de dados coletados de acordo com critérios científicos e combinados a um 

conhecimento previamente existente. Para Agrawal (1999) o poder opera sob a lógica 

instrumental do desenvolvimento sobre o CET através de três processos: a particularização, 

que seria a identificação e separação de conhecimento útil ao desenvolvimento; a abstração, 

que consiste na remodelação (validação e descontextualização) do CET conforme a imagem e 

critérios da ciência e do desenvolvimento para, subsequentemente, ser transplantado em 

outros contextos; e a generalização, que supõe a catalogação, arquivamento e a circulação do 

novo elemento útil do CET para então ele ser tornado disponível para ser utilizado nos 

projetos de desenvolvimento. Estes três processos que seguem uma particular lógica de 

relação entre poder, utilidade e verdade são chamados de cientificização, pois conforma 

procedimentos científicos e o novo conhecimento é classificado como científico. Com a 

cientifização, o CET é apropriado pelos mecanismos de poder e tornado útil ao 

desenvolvimento, ou seja, torna-se visível a ação governamental no sentido de uma estrutura 

de conhecimento (ratio governamental) e, consequentemente, de poder já existente. 

Neste sentido, o que é e como é implementado o manejo de recursos pesqueiros 

também passa a ser uma questão relevante nas políticas de manejo de recursos a partir das 

abordagens existentes. Segundo McGoodwin (1990), independente da abordagem, para tentar 

resolver os dois problemas fundamentais do manejo da pesca, atualmente são utilizadas uma 

associação considerada adequada dentre sete estratégias básicas de manejo de recursos 

pesqueiros: 

• Restrição de áreas de pesca; 

• Períodos de defeso de pesca; 

• Restrição de apetrechos e técnicas/tecnologias de pesca; 

• Estabelecimento de quotas (TACs); 

• Estímulo para o aumento ou a diminuição do esforço de pesca através de subsídios e 

taxas; 

• Restrição de acesso; 

• Instituição de direitos de propriedade privados. 
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Os períodos de defeso têm sido uma estratégica de manejo de recursos pesqueiros  

adotada sistematicamente em diversos países (ver BERKES, 1999), inclusive no Brasil (ver 

SEAP, 2003; HUGUENIN, 2005). Com a imposição de períodos considerados pelo Estado 

Moderno como corretos para a pesca, os períodos de defeso podem ser considerados uma 

forma de controle do tempo. 

A INC 2004 é o instrumento que atualmente regulamenta a pesca no estuário da Lagoa 

dos Patos, ou seja, um MM é implementado via INC 2004. A INC 2004 utiliza-se de 

basicamente três mecanismos: delimitação da área estuarina, períodos de defeso e o controle 

de apetrechos e de técnicas de pesca. Como foi visto nos itens 2.2, 2.3 e neste item, o MM é 

uma modalidade de produção de espaço disciplinado na sociedade disciplinar. A definição da 

área estuarina na INC 2004 delimita um espaço onde será implementado o MM. Os períodos 

de defeso envolvem a proibição da pesca de determinados recursos pesqueiros em 

determinados períodos do ano em determinado local, ou seja, é uma atividade de pesca dentro 

de um ciclo de atividades que, por sua vez, dá origem a um calendário de pesca oficializado 

em determinado espaço. Já o controle de petrechos e técnicas de pesca referem-se a restrição 

ao uso de petrechos de pesca (redes de arrasto, por exemplo) e da quantidade e do tamanho de 

malha das redes38. Para Rutz (1992), os códigos normativos, como a INC 2004, e os 

calendários, como os oficializados, são um modo particular de tecnologia de governo para o 

controle do tempo, as tecnologias do tempo. Assim, a INC 2004, com sua delimitação de 

espaço estuarino e seu calendário oficializado, constitui uma tecnologia do tempo para a 

implementação de um MM. 

Para alcançar o objetivo proposto nesta tese, será analisada a produção de um espaço 

disciplinado na implementação de um MM via espaço estuarino e calendário de pesca 

produzidos pela INC 2004, embasados por CMp, e sua imposição à coletividade regional de 

pesca do estuário da Lagoa dos Patos, em uma clara situação (pós-)colonial de colonialismo 

cultural. Como foi visto no item 2.5.1, o espaço e o tempo são dimensões que compõem um 

território, tanto do Estado Moderno quanto do território tradicional. Desta forma, pretende-se 

descrever o processo de territorialização estratégica impetrado através da INC 2004 bem 

como o de resistência via territorialização tática dos pescadores artesanais, ou seja, descrever 

o processo de des-re-territorialização dos pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos 

Patos em uma perspectiva etnooceanográfica. 

 

                                                
38 Os petrechos de pesca não serão analizados nesta tese. 
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2.6.2. Manejo tradicional de recursos pesqueiros: um modo de territorialização tática 

 

 

Desde o princípio, as agências internacionais e a maior parte das agências 

governamentais de pesca tem dado atenção prioritariamente à pesca industrial, ignorando-se a 

pesca artesanal (KING, 2005; RUDDLE; RICKEY, 2008). Como resultado, a diversidade 

cultural na pesca artesanal permaneceu completamente desconhecida até meados do século 

XX, quando a situação começa lentamente a mudar através de estudos etnográficos em 

comunidades de pescadores (MCGOODWIN, 1990). A partir de meados de 1970 e nos 1980, 

vai aumentar significativamente os estudos sobre a pesca artesanal quando se verifica que 

eles, ao contrário da ignorância estereotipada a partir da Era Vitoriana, possuem um profundo 

CET que se diferenciava da CMp e que embasa o uso de recursos naturais (BERKES, 2005; 

OMURA, 2005). No entanto, a pesca artesanal ainda continua mal-compreendida e mal-

interpretada porque ela tem sido predominantemente abordada por estudos e ações 

governamentais a partir de pressupostos do manejo moderno de recursos pesqueiros (MM) 

construídos figurando uma prática legada do período colonialista (RUDDLE; RICKEY, 

2008). Ademais, a preocupação predominante das pesquisas e da ação governamental apenas 

no manejo de recursos pesqueiros, e não em outras dimensões da vida social dos pescadores 

artesanais, é resultado desta abordagem construída para a pesca industrial (MCGOODWIN, 

1990). 

Atualmente, pode-se identificar atualmente três tendências de pesquisas e de ações 

governamentais na pesca artesanal com foco no manejo de recursos pesqueiros. A primeira 

delas, identificada por Ruddle e Rickey (2008), representa uma continuidade das pesquisas e 

políticas pesqueiras de viés colonialista desenvolvida para os países do Hemisfério Norte por 

biólogos, cientistas sociais e gestores e financiada e implementada pelos Estados Modernos e 

por organismos internacionais (Banco Mundial, ONU, etc.) que insistem na aplicação de 

modelos ocidentais de MM sob os preceitos de eficiência econômica e conservação dos 

estoques pesqueiros na pesca artesanal dos trópicos. Ao mesmo tempo, há uma depreciação 

sutil e uma discussão pífia do sistema tradicional de manejo de recursos pesqueiros (MT) 

enquanto se implementa e discute ampla e profundamente os modelos ocidentais com os quais 

pesquisadores, gestores e as burocracias governamentais estão mais familiarizados. Nesta 

tendência o MT continua a ser ignorado na construção e na implementação de políticas de uso 
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de recursos naturais e a ciência moderna positivo-reducionista (CMp) é, a priori, o único 

conhecimento existente. 

A segunda tendência, amplamente diversa, rompe com o modelo anterior no sentido 

de reconhecer a existência do CET, mas ainda encontra-se preso a alguns pressupostos da 

moderna ciência da pesca na avaliação e validação do CET e do MT: 
 

Researches were discovering folk knowledge and management essentially 
everywhere, often employing unspecified methods and making unwarranted 
interpretations. Some interpreted these “findings” as indicating a “conservation 
ethic” and “conservation marine resources” among traditional people. However, the 
main problem was that for the most part these studies provided no evidence that the 
folk knowledge and management (if it actually existed) resulted in conservation 
(that is, whether the resource was actually maintained or improved). (...) it created 
expectations that could not be fulfilled. Many of the marine biologists that 
unhesitatingly accepted folk knowledge and management as a potential solution to 
the difficult problems of resource management in developing countries became 
skeptical when it failed to produce results. (...). The only way this can be achieved is 
by providing evidence at higher levels of reliability and validity than they have up to 
the present. (POLLNAC; JOHNSON, 2005: p.34). 

 
Neste exemplo, as dúvidas levantadas pelos autores sobre a existência do MT ocorrem 

devido a não-utilização de métodos e de pressupostos teóricos da ciência pesqueira para 

validar e comprovar a verossimilhança do MT com a realidade. A Tragédia dos Comuns, a 

eficiência econômica, a sustentabilidade dos estoques pesqueiros e as estratégias de manejo 

de recursos pesqueiros (restrição de áreas de pesca, de acesso, de técnicas de pesca; períodos 

de defeso de pesca, etc.) são pressupostos teórico-metodológicos de avaliação e validação do 

CET e do MT de acordo com o modelo do MM. Quando não enquadráveis na lógica do MM, 

o MT é considerado desarticulado ou até inexistente; quando enquadráveis, eles são vistos 

enquanto fontes de informações úteis para as pesquisas científicas e para o MM (ver 

JOHANNES, 2002; KING, 2005; POLLNAC; JOHNSON, 2005; SAVELLE; KISHIGAMI, 

2005; OMURA, 2005; JOHANNES; NEIS, 2007; HAGGAN; NEIS, 2007; HICKEY, 2007). 

Na terceira tendência, além de reconhecer a existência do CET, ele é visto como uma 

forma de produção social singular, autônoma e paritária e/ou alternativa à CMp e ao MM. Do 

mesmo modo, a CMp também é vista como uma produção social local. Segundo esta 

tendência, o CET pode ser entendido como comensurável ou incomensurável com a CMp e 

com o MM a posteriori a um diálogo podendo haver hierarquização entre os modos de 

conhecimentos de acordo com a adequação socialmente aceita de cada um deles ao manejo de 

recursos pesqueiros. Neste sentido, o CET pode ser visto como alternativo a CMp e provocar 

transformações paradigmáticas na CMp e no MM (ver MOURA et al., 2013). Esta tese se 

coloca nesta terceira tendência. 
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As práticas interativas dos pescadores entre si e com o meio marítimo, reguladas por 

códigos sociais, expressam um conhecimento do espaço do mar, como o espaço do vento, 

espaço da maré astronômica, o espaço do peixe, etc. (CORDELL, 1983). O conhecimento 

dos pescadores sobre o comportamento da fauna marinha, das características físicas do 

ambiente marinho, da relação dos organismos e os elementos físicos do ambiente marinho, ou 

seja, da ecologia marinha, por definição, compreendem um conjunto de valores e um regime 

de verdades sobre a realidade e controla e prediz as condutas que operam em um sistema 

tradicional de manejo de recursos pesqueiros (RUDDLE, 2000). Neste sentido, o 

conhecimento, os relações sociais e o domínio prático viabilizam a apropriação e ordenação 

do espaço nas sociedades pesqueiras, uma produção do e no espaço marítimo 

(MALDONADO, 1988ab, 1989). O processo de produção a partir do espaço através da 

(i)materialização do CET é, como foi visto no item 2.4, a construção do território tradicional 

e, neste caso, um território tradicional de pesca. Enquanto modo de regulação social de uso 

dos recursos naturais, o MT é um modo de conhecer os recursos naturais (i)materializado e, 

portanto, um modo de produção do território tradicional. 

Segundo Thornton (1980), com a fundação de territórios tradicionais instalam-se 

relações de territorialidade e emergem códigos sociais que, por sua vez, se realizam nas 

práticas interativas dos pescadores e regulam o uso dos recursos pesqueiros. Há diversos 

códigos sociais que regulam o uso de recursos pesqueiros, sendo os dois principais a ética do 

respeito e a ética do segredo. 

A ética do respeito é uma referência cognitiva e, consequentemente, ordenadora do 

espaço, que liga a consciência comunitária coletiva ao reconhecimento e à legitimação, via 

práticas cotidianas, das regras tradicionais de uso territorial (CORDELL, 1983; 

MALDONADO, 1988ab; 1989). O respeito é um código de conduta que, por vezes, parece 

trivial, requer honra e deferência e gestos e ações de sacrifício e generosidade na divisão de 

espaços, inclusive de recursos pesqueiros, tornando-os qualitativamente diferentes 

(CORDELL, 1983; 2007). A ética do respeito refere-se tanto a uma relação de reciprocidade 

entre homem/natureza quanto a uma relação dos homens entre si. 

Também na cosmovisão das comunidades pesqueiras tradicionais, a natureza é a fonte 

primária de vida que nutre e sustenta fundamentalmente a vida: o mar é como uma mãe 

(KHOTARI; DAS, 1999; MOURA, 2009; 2012). Todas as coisas vivas e não-vivas e o 

mundo natural e social possuem algum grau de parentesco e são interdependentes 

estabelecendo relações de reciprocidade entre si. Para as nações indígenas do noroeste da 

América do Norte, o salmão era considerado mais que comida, mas o centro da cultura. As 
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cerimônias religiosas mostravam uma extraordinária relação de respeito e de reciprocidade 

para com o salmão e com as gerações futuras de recursos pesqueiros e dos descendentes 

indígenas (GRINDE; JOHANSEN, 1995). 

As relações de parentesco ou compadrio entre os pescadores é uma ética cooperativa, 

de respeito, que serve como princípio ordenador da constituição das equipes de trabalho, dos 

rituais e das obrigações ou partilha do produto e da renda com parentes (MALDONADO; 

1988b; CORDELL, 1983). O compadrio também favorece o acesso a um território de uma 

outra comunidade onde há relação de parentesco (CORDELL, 1983). 

A reverência a sistemas de posse no mar e a espaços considerados sagrados, 

assombrados, de poder ou perigosos promovem restrições da atividade pesqueira no entorno 

destes locais e podem ser exemplos de regra tradicional no âmbito do respeito (CORDELL, 

1983; 2007). 

Todas as coisas do mundo estão interconectadas e não podem ser entendidas 

isoladamente neste modo de conhecer considerado por diversos autores como holístico. Desta 

forma, o CET está sempre em permanente conexão com todas as dimensões da vida humana 

(BERKES, 1999; MARQUES, 2001). Marques (2001), por exemplo, propõe cinco bases 

conectivas no estudo do CET de pescadores artesanais: conexão homem/mineral; 

homem/vegetal; home/animal; homem/homem e homem/sobrenatural. 

A ética do segredo refere-se a circulação de informações. Informações úteis para 

tomadas de decisão no cotidiano da atividade pesqueira (sentido das correntes 

marinhas/estuarinas, locais bons para pesca, início e fim de safra, previsão de mudanças 

ambientais, códigos sociais, etc.) podem ser mantidas em segredo ou disseminadas na sua 

versão verdadeira ou falsa dependendo do interesse do difusor da mensagem e daqueles que 

partilham dela. Desta forma, na circulação de informações orienta-se pelo princípio da 

partilha e do acordo, da reciprocidade e/ou a exclusão entre os pescadores, contribuindo para 

a construção de suas formas sociais e culturais específicas e, consequentemente, na 

construção do território tradicional de pesca (MALDONADO, 1988b; MOURA, 2009; 2012). 

Como pode ser visto, estes códigos sociais são relações de cooperação/reciprocidade e 

de exclusão que estruturam o princípio básico na produção de territórios de pesca: a divisão 

do espaço (THORNTON, 1980) para a alocação dos recursos, ou seja, os sistemas de posse no 

mar (CORDELL, 1989). Para Cordell (1989: p.05): 
 

...sea tenure refers to any system of informal, relatively closed, communal, shared, 
joint, collective or even private property in fishing. Whether tenure is legal or illicit, 
more or less overt or covert, more or less secure, spoken or unspoken, these customs 



123 

usually carry a special weight or legitimacy that can only be imposed from within, 
by a group on its members. 

 
Na construção do território, o espaço é socialmente dividido por membros de uma 

comunidade e entre comunidades antes de ser defendido. Os territórios não são criados 

necessariamente para defesa (NIETSCHMANN, 1989). No item 2.5 foi discutido os dois 

níveis de análise destes sistemas de posse no mar, os pesqueiros e o território comunitário. 

Este sistema de posse é considerado o critério chave de regulação de uso em termos de acesso 

ao território e aos recursos pesqueiros. No entanto, esta regulação não se dá em termos 

biologizantes de acordo com o paradigma positivo-reducionista da ciência da pesca, mas em 

termos de engajamento com o território. Neste sentido, os sistemas tradicionais de posse no 

mar figuram-se como um modo alternativo de manejar pessoas na produção de um território 

tradicional (CORDELL, 1989) ao modo de conduta de condutas de construção do território do 

Estado Moderno governamentalizado pela via disciplinar. 

Como foi visto acima, é corrente nas pesquisas sobre o CET o registro do que se tem 

chamado de desarticulação do MT ou do desenvolvimento de competição espacial destrutiva 

entre os pescadores artesanais. As causas normalmente apontadas desta desarticulação são, 

entre outras coisas, a imposição de políticas e programas de MM e de legislação (ZEEs, 

implementação do Mar Territorial, etc.) que regula os direitos de pesca e transforma os 

territórios tradicionais em áreas de livre acesso ou de domínio público que excluem os 

sistemas tradicionais de posse (ver CORDELL, 1983; 1989; MCGOODWIN, 1989; 

PÁLSSON, 1991; NIKIJULUW, 1994; JOHANNES, 2002). Neste sentido, a ação 

governamental ocorre no sentido da imposição de um sistema de posse com o objetivo de 

concentração do poder das tomadas de decisão nas mãos de empresas, agentes do Estado e 

pesquisadores sobre duas questões fundamentais, apontadas no item anterior: na 

sustentabilidade/conservação e na alocação dos recursos pesqueiros (MCGOODWIN, 1990; 

PÁLSSON, 1991).  

No entanto, o diagnóstico da desarticulação do MT é feito com base em uma tentativa 

mal-sucedida de validar e/ou de enquadrar o MT na lógica da CMp e do MM feita por autores 

normalmente partidários da segunda tendência supracitada e/ou a falta de estudos sistemáticos 

sobre o processo de resistência através de uma reapropriação (territorialização tática) dos 

mecanismos des-re-territorializadores do Estado Moderno (territorialização estratégica). 

A resistência é, segundo John Cordell (1983), ironias da marginalidade que se 

traduzem em inovações em ações coletivas, criatividade e adaptabilidade entre os 

marginalizados que os permite viver fora das leis e do escopo administrativo da burocracia 
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nacional da pesca. Isto quer dizer, por exemplo, que apesar de existir dentro de sistemas 

oficializados como livre acesso ou de domínio público as práticas de resistência, semelhante 

ao que se tem caracterizado como silenciosa, consistem em manipular as condições de acesso 

de áreas de pesca de acordo com as regras comunitárias não-letradas e informais negando ou 

estendendo os privilégios de acesso para grupos seletos ou indivíduos (CORDELL, 1983). 

Casos de metamorfoses da lei foram observados por Johannes (2002) em Samoa e Cook 

Islands em que há um processo de reapropriação via CET das áreas de livre acesso e de 

legislações impostas pelo Estado Moderno, via ratio governamental, ou até de resistência 

aberta no Havaí desde o período colonial até a atualidade quando o Estado Moderno acabou 

concedendo mais autonomia ao MT. Desta forma, as ironias da marginalidade de Cordell 

(1983) traduz-se em territorialização tática na pesca. 

Com a territorialização tática na pesca definida enquanto espaço de R-existência, 

espera-se atingir o objetivo da tese de descrever o processo de des-re-territorialização 

mostrando as metamorfoses da INC de 2004, que impõe um calendário de pesca como uma 

estratégia de manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos, no cotidiano do 

coletivo pesqueiro de produção dos seus territórios tradicionais. 
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3. A QUESTÃO METODOLÓGICA 

 

 
...how ethnographic research is embedded in a complex, emotional landscape that 
should not be viewed as it traditionally has been in the social sciences – as a 
hindrance to understanding – but as enabling knowledge production (Allaine 
Cerwonka, 2007: p.37). 

 

A metodologia segue uma abordagem emicista/eticista. O significado da palavra 

êmica, oriundo de fonêmico (entonação), passou à descrição de um sistema comportamental 

de uma dada cultura nos seus próprios termos (CAMPOS, 2002), ou seja, são as categorias 

cognitivas e linguísticas sobre o mundo da comunidade tradicional em estudo (POSEY, 

2001). Por outro lado, ético advém de fonético (linguagem escrita), que é a descrição das 

categorias do conhecimento científico sobre a natureza (CAMPOS, 2002). 

Como o objetivo deste trabalho é evidenciar conflitos ambientais territoriais entre o 

CET e o ratio governamental na disputa pela produção de um espaço epistêmico na 

implementação de um sistema de manejo de recursos pesqueiros, diferente da abordagem 

tradicional entre Ciência Moderna (ético) e Conhecimento Ecológico Tradicional (êmico), há 

a necessidade de uma adaptação deste aporte analítico. Nesta abordagem êmico/ético 

adaptada, não será comparado CM (ético) e CET (êmico), mas dois modos de conhecer que 

disputam a produção do espaço serão descritos separadamente: ratio governamental (ético) e 

CET (êmico). Para a descrição destes modelos, acata-se a proposta analítica de Evans-

Pritchard (2007), mas abrangente a qualquer sociedade, inclusive a moderna, com base na 

discussão de Calendário de Le Goff (2003). Neste sentido, a comparação entre CET e o ratio 

governamental será feita em três níveis: no de ciclos conceituais, no de ciclos de atividades e 

no de calendários. Deste modo, espera-se obter uma dinâmica territorial ao inserir tempo no 

espaço. Vale ressaltar, no entanto, que esta separação entre o ciclo conceitual e o ciclo de 

atividades é apenas analítica, pois ambos não estão isolados, mas integrados no calendário. 

Desta forma, pretende-se discutir a des-re-territorialização de pescadores artesanais com base 

na disputa da produção de um espaço epistêmico, incluindo do tempo, inaugurada pela 

imposição da INC 2004, que delimita o espaço do estuário da Lagoa dos Patos e oficializa um 

calendário, em detrimento do território tradicional das comunidades da coletividade regional 

de pesca artesanal do estuário da Lagoa dos Patos. A discussão dos conflitos ambientais 

territoriais será feita na perspectiva dos modos de manejar os recursos naturais do CET (MT) 
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e do ratio governamental (MM) como diferentes modos de produção de um espaço 

epistêmico (ver item 2.6), que no caso estudado está em disputa. 

No item 3.1 descreve-se quais técnicas e como tais técnicas foram utilizadas para a 

coleta de dados em nível de ciclos conceituais, de ciclos de atividades e de calendários 

produzidos pelo CET e pela CMp. Nos itens subsequentes será feita a descrição do espaço em 

disputa (item 3.1.1), das comunidades estudadas (as tradicionais e as epistêmicas) (item 3.1.2 

e 3.1.3), de cada uma das técnicas de coleta de dados utilizadas, começando por alguns ajustes 

teóricos nas técnicas de coleta de dados de campo seguido pela descrição do trabalho de 

campo segundo a teoria (pré-)estabelecida, e o levantamento bibliográfico dos trabalhos 

etnocientíficos, da CMp e do MM (item 3.1.4). Finalmente, tem-se a análise dos dados (item 

3.1.5). 

 

 

3.1. Abordando os territórios do êmico e do ético 

 

 

3.1.1. O espaço em disputa: o estuário da Lagoa dos Patos 

 

 

A Lagoa dos Patos é a maior lagoa do tipo estrangulada do mundo e a formação 

dominante na planície costeira do extremo sul do Brasil (250 km de comprimento por 40 km 

de largura e 5 m de profundidade, em média). Estende-se na direção NE-SO entre as Lat. 

30º30’S e Long. 32º12’S e recebe água doce de uma bacia de drenagem de 201.626 km2 e em 

971 km2 dos seus 10227 km2 de superfície (aprox. 10% do total) existe uma mistura entre 

massas de água doce de origem fluvial e de água do mar do oceano adjacente (KJERVFE, 

1986; ASMUS, 1998). A mistura de massas de água de origens contrastantes caracteriza estes 

quase 1000 km2 como uma zona estuarina (MIRANDA et al., 2002) podendo haver uma 

distribuição vertical de salinidade que varia do tipo cunha salina a bem misturado39 (FIGURA 

1) (CALLIARI, 1980; MÖLLER et al., 2001). 

 

                                                
39 Sobre os critérios de classificação dos estuários ver Miranda et al. (2002).  
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Figura 1: Localização da Lagoa dos Patos e do estuário da Lagoa dos Patos. 
Fonte:Europa Technologies 

 

A zona estuarina da Lagoa dos Patos tem como principais forçantes da sua circulação, 

em ordem de importância, ventos predominantes do quadrante NE-SO e a descarga fluvial 

que se refletem nos perfis de temperatura e salinidade. Os ciclos sazonais de temperatura do 

ar também influenciam a temperatura da água estuarina. A maré é considerada negligível, ou 

seja, a região é de micromaré (amplitude média de 0,47 m e máxima de 1,2 m)40 (KJORFVE, 

1986; GARCIA, 1998; NIENCHESKI; BAUMGARTEN, 1998; MIRANDA et al., 2002).  

O limite interior (cabeceira) da zona de mistura estuarina (ZM) da Lagoa dos Patos, 

geralmente está localizado a cerca de 70 km da entrada do estuário (linha imaginária que liga 

a ponta dos Lençóis à ponta das Feitorias) (FIGURA 1), porém esse limite é deslocado 

conforme as fortes descargas fluviais, características do final do inverno e início da 

primavera, e a baixa a moderada descarga, que ocorre o resto do ano, para o sul e para o norte, 

                                                
40 O efeito de maré astronômica é considerado secundário perdendo 80% de sua energia por fricção entre a 
desembocadura e o médio estuário (MÖLLER; FERNANDEZ, 2010).  
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respectivamente (MOLLER; CASTAING, 1999; MIRANDA et al, 2002). Em função da 

descarga fluvial, as médias de temperatura da água são menores no inverno do que nas outras 

estações, enquanto a salinidade normalmente é maior no verão e outono do que no inverno e 

primavera (VIEIRA, 1985; 1991). Ocasionalmente, a ZM pode se infiltrar 180 km no estuário 

(ODEBRECHT et al., 2005) assim como pode se estender do seu limite inferior da ponta dos 

molhes para as águas costeiras formando uma enorme pluma na plataforma continental 

(CIOTTI et al, 1995). 

Embora poucas espécies de peixes possam suportar o estresse da variação da 

salinidade inerente aos estuários, existe uma grande biomassa de peixes associada à alta 

produtividade primária dos estuários. Apesar de apenas 29 espécies de peixes terem seus ovos 

e larvas no estuário da Lagoa dos Patos e nas suas adjacências (SINQUE; MUELBERT, 

1998), 110 espécies de peixes são encontradas no interior do estuário sendo as fases de pós-

larvas, juvenis e sub-adultos, as mais frequentemente coletadas (CHAO et al., 1982; VIEIRA, 

1991). Portanto, a Lagoa dos Patos constitui a mais importante área de criação, reprodução e 

alimentação de grande parte dos peixes que ocorrem no litoral sul do Brasil (CHAO et al., 

1982; VIEIRA et al., 1998).  

A maioria dos peixes que ocorrem no estuário da Lagoa dos Patos, e em qualquer 

outro estuário, é de origem marinha (VIEIRA et al, 1998). Em estuários de médias latitudes, 

caso do estuário da Lagoa dos Patos, as mudanças sazonais da temperatura e da salinidade 

atuam sinergicamente na composição da assembleia de peixes estuarinos: a baixa temperatura 

e salinidade das águas estuarinas, associadas ao regime de vazante, reduzem a diversidade de 

espécies (em geral, na primavera e no inverno), enquanto a alta temperatura e salinidade 

contribuem para a alta diversidade, já que favorecem intrusões de larvas e peixes (em geral, 

no verão e no outono) (VIEIRA, 1991). O camarão-rosa também tem sua penetração neste 

estuário junto às águas oceânicas condicionada às principais forçantes estuarinas (D’INCAO, 

1991). Dentre as espécies registradas no estuário da Lagoa dos Patos, uma semi-anádroma 

(Genidens barbus) e outra estuarino-dependente (Micropogonias furnieri) são as mais 

abundantes (CHAO et al, 1982; MARQUES, 1994; VIEIRA, 1991).  

A hipótese mais plausível para a forte presença de peixes, apesar do estresse 

fisiológico, é a abundância de alimento e proteção contra os predadores, necessárias para o 

desenvolvimento do peixe durante sua fase juvenil, que pode ser encontrado nas zonas rasas 

do estuário (VIEIRA et al, 1998).  

Neste sentido, uma característica geomorfológica no estuário da Lagoa dos Patos que 

tem importantes implicações hidrodinâmicas e biológicas é a presença de dois principais 
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ambientes: as baías costeiras rasas (<1,5 m) e protegidas (enseadas) e o corpo de água central 

aberto e profundo (>5 m) (‘canal’) (BONILHA e ASMUS, 1994; MOLLER e CASTAING, 

1999). A ictiofauna estuarina, com base na sua distribuição espacial e temporal, também pode 

ser dividida em função do gradiente de profundidade: associações de águas rasas, de meia-

água ou pelágica e de águas profundas (VIEIRA et al, 1998). 

Apesar do bagre (Genidens barbus) e da corvina (Micropogonias furnieri) serem as 

espécies estuarinas dominantes, nas zonas rasas os peixes-rei (Xenomelaniris brasiliensis e 

Odontesthes bonariensis) constituem as espécies dominantes (CHAO et al, 1982; 

BEMVENUTI, 1984; 1987; 1990; VIEIRA, 1991). Outras espécies de peixes como a tainha 

(Mugil platanus), Gobionellus shufeldti (sem nome comum), sardinha-manjuba (Planichthys 

platana), a corvina (Micropogonias furnieri), o barrigudinho (Jenynsia lineata), Ramnogaster 

arcuata (sem nome comum) e o linguado (Paralichthys orbignyanus) são frequentes ou 

típicas de zonas rasas (CHAO et al, 1982; VIEIRA, 1985; MARQUES, 1994; VIEIRA et al, 

1998, FISHER et al, 2004). 

Em relação à zona de canal, estas enseadas têm circulação reduzida e sedimento 

arenoso (SEELIGER, 1998) e tem suas margens entre-marés ocupadas por marismas. Os 

marismas do extremo sul do Brasil possuem espécies de clima temperado frio e tropical, o que 

caracteriza a Lagoa dos Patos como um ecossistema de uma região de transição biogeográfica 

temperada quente (COSTA, 1998). A presença de R. maritima influencia de forma positiva a 

abundância de peracáridos epifaunais, de juvenis de crustáceos decápodos e o recrutamento 

de poliquetas da infauna. Fatores como a baixa profundidade, a elevada biomassa bentônica, a 

presença de marismas, o aproveitamento do zoobentos na alimentação de peixes e decápodes 

e a proteção oferecida pelas pradarias de R. maritima indicam que estas enseadas representam 

uma valiosa zona de criação (berçário) de diversas espécies de organismos marinhos na 

região (MARQUES, 1994; GERALDI, 1997), entre elas o siri-azul (Callinectes sapidus) e o 

camarão-rosa (Farfantepenaeus paulensis) (BEMVENUTI, 1998; OLIVEIRA, 2005; 

RODRIGUES, 2006), por exemplo. 

 

 

3.1.2. Localização (espacial-epistêmica) da coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos 
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Para Cerwonka (2007), na análise em um dado fenômeno social de produção espacial 

é necessário situar o ponto de vista dos estudos de caso considerados representativos, pois as 

particularidades locais impedem uma visão generalizante e completa. Cada caso fornece uma 

gama de informações, mas exclui outras. Neste sentido, a seleção de determinado estudo de 

caso necessariamente envolve um ponto de vista parcial sendo necessário identificar o 

contexto das práticas e dos discursos das pessoas pesquisadas. 

Como será discutido no item 5, existem diversas comunidades de pesca que compõem 

a coletividade regional de pesca no estuário da Lagoa dos Patos e que, consequentemente, 

partilham de condições sócio-ecológicas (possuem a mesma atividade profissional, sofrem 

influencias das forçantes oceanográficas do estuário, etc.). No entanto, para viabilizar o 

objetivo central, descrever o processo de des-re-territorialização de pescadores artesanais do 

estuário da Lagoa dos Patos, no contexto de uma pesquisa de doutorado foram escolhidos dois 

estudos de caso para o estudo empírico: a comunidade de pescadores da Coréia e a da 

Torotama. 

 A comunidade da Coréia (31o59’S e 52o08’) localiza-se na porção norte da Ilha dos 

Marinheiros e tem aproximadamente 212 habitantes que realizam as mais variadas atividades 

profissionais, sendo a agricultura e a pesca as duas principais. A atividade pesqueira é 

realizada por pescadores artesanais e por pescadores-lavradores na maior enseada rasa do 

estuário da Lagoa dos Patos, o Saco do Arraial. Neste sentido, a Coréia é uma comunidade 

pesqueiras característica de baixios. Já a comunidade da Ilha da Torotama (31o55’S e 

52o10’O) possui aproximadamente dois mil habitantes que exercem sobretudo a pesca como 

atividade econômica principal. Na Torotama, atualmente, quase não existem pescadores-

lavradores e os pescadores artesanais pescam no corpo estuarino principal e não-raramente 

nas enseadas rasas, principalmente no Saco do Arraial e no Pesqueiro (31o51’S e 52o14’O) 

(FIGURA 1). Portanto, diferente da Coréia, a Torotama é uma comunidade típica do corpo 

estuarino principal. 

As duas comunidades foram escolhidas como representativas do coletivo regional de 

pescadores do estuário da Lagoa dos Patos para a descrição do processo de des-re-

territorialização porque produzem territórios tradicionais comunitários sobre bases espaciais 

(enseadas rasas X corpo estuarino principal), técnicas (embarcações, petrechos de pesca, etc.) 

e culturais (CET, calendários, MT e história) distintas41. Estas diferenças irão nos fornecer 

uma amostra do mosaico territorial no qual está imerso a coletividade regional de pesca 
                                                
41 Estas diferenças foram diagnosticadas em uma visita prévia às referidas comunidades antes do início dos 
trabalhos de campo. 
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artesanais do estuário da Lagoa dos Patos e, consequentemente, singularidades dentro de um 

mesmo processo de des-re-territorialização sofrido por elas. 

Apesar do ponto de vista situado no que Maranhão (1975: 06) chama de esquemas 

cognitivos coletivamente partilhados dentro do quadro de referência cultural das comunidades 

em questão nos estudos de caso, algumas generalizações para a coletividade regional serão 

feitas criteriosamente dialogando-se os dados do trabalho de campo com os obtidos a partir do 

levantamento de literatura científica sobre outras comunidades de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos (ver item 3.1.4 e 3.1.5). 

 

 

3.1.3. A comunidade epistêmica responsável pela INC 2004: localizando o ratio 

governamental 

 

 

Para Cerwonka (2007), também na produção espacial de um Estado Moderno é 

necessário situar as lentes analíticas definindo os estudos de caso que se considera 

representativo de tal fenômeno social. Para operacionalizar a análise da (i)materialização do 

ratio governamental através da INC 2004, vai ser utilizado o conceito de comunidades 

epistêmicas (ver item 2.1.3).  

O conceito de comunidades epistêmicas de Haas (1992)42 é crucial nesta tese para se 

identificar os regimes epistemológicos de inteligibilidade que embasam a ação do Estado 

Moderno para implementar um manejo de recursos pesqueiros moderno (MM) no estuário da 

Lagoa dos Patos via INC 2004, que regulamenta a pesca no estuário da Lagoa dos Patos. 

Identificando-se a comunidade epistêmica responsável pela formulação da INC 2004, 

desvenda-se como foram produzidos e mobilizados conhecimentos e verdades (quais e porque 

tais pesquisas científicas foram selecionadas pelos gestores, a representação que os gestores 

tinham dos processos ambientais do estuário da Lagoa dos Patos e dos pescadores artesanais, 

etc.) e o que está tentando-se impor com a INC 2004. A(s) comunidade(s) epistêmica(s) 

será(ão) identifica(s) no item 4, onde os atores e instituições que controlaram o processo de 

governamentalização do MM no RS e de formulação da INC 2004 no Fórum da Lagoa dos 

Patos (FLP) entram em cena na História do manejo de recursos pesqueiros no estuário da 

Lagoa dos Patos. 

                                                
42 Para a definição de comunidades epistêmicas segundo Haas (1992), ver item 2.1.3. 
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Sabe-se que a INC 2004 foi formulada no Fórum da Lagoa dos Patos (FLP), um 

arranjo institucional de co-manejo consultivo criado em 1996 para tentar solucionar os 

problemas de colapso pesqueiro no estuário da Lagoa dos Patos e composto por 22 

instituições, entre elas governamentais (representante do Porto de Rio Grande; PATRAM – 

polícia militar ambiental –; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – 

IBAMA; Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros Lagunares e Estuarinos – 

CEPERG; Universidade do Rio Grande – FURG –; Universidade Federal de Pelotas – UFPel 

–; Universidade Católica de Pelotas – UCPel –; Ministério Público; Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental – FEPAM –; Empresa Brasileira de Extensão Rural – EMATER; 

Prefeituras Municipais das cidades de Rio Grande, de Pelotas, de São José do Norte e São 

Lourenço do Sul), ONGs (Centro de Estudos Ambientais – CEA; Núcleo de Estudos de Meio 

Ambiente – NEMA) e movimentos sociais (colônias de pescadores Z1, Z2, Z3 e Z8; Pastoral 

da Pesca e Sindicato das Indústrias de Pesca) (KALIKOSKI, 2002). A primeira legislação 

formulada pelo FLP foi a Portaria no171/9843 lançada em 1998 que posteriormente foi 

substituída pela INC 2004 que vigora até então. A INC 2004 institui poucas mudanças em 

relação a portaria anterior. 

Apesar da legislação atual que regulamenta a pesca no estuário da Lagoa dos Patos ter 

sido formulada no FLP, ela não é a comunidade epistêmica que produziu e mobilizou 

conhecimentos e verdades para embasar cognitivamente a legislação que (i)materializa o ratio 

governamental. Como será visto em item posterior, o FLP é apenas um novo espaço 

apropriado por esta comunidade epistêmica permitindo a territorialização estratégica do 

Estado Moderno. Neste sentido, o que interessa para o objetivo central deste trabalho é o 

rastreamento das pesquisas científicas selecionadas segundo os regimes de verdade da 

comunidade epistêmica devidamente identificada para que seja possível definir os ciclos 

conceituais que embasam o calendário oficial proposto em lei na INC 2004 e, assim, o modo 

como opera o ratio governamental na territorialização estratégica. Os procedimentos de 

identificação da comunidade epistêmica e das pesquisas científicas utilizadas serão detalhados 

em item posterior (3.1.4.4). 

 

 

3.1.4. Coleta de dados 

 

                                                
43 Portaria no 171/98 de 22 de dezembro de 1998 (ver ANEXO B).  
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3.1.4.1. Definindo uma perspectiva para as técnica de coleta de dados êmicos. 

 

 
Fieldwork is a creative endeavor. (Charles Wagley, 1983: p.16). 

 
As viagens – como exercício do olhar – têm origem nas brechas do sentido. (...). A 
viagem, então, como olhar, vazando por estes poros, temporaliza a realidade 
reempreendendo a busca de seu sentido. Assim, manifesta-se nela a abertura ou 
indeterminação do mundo... (Sérgio Cardoso, 1995: p.359). 

 

O trabalho de campo é uma viagem. Uma viagem no sentido de Sergio Cardoso no seu 

artigo intitulado O olhar viajante (do etnólogo). Nele, o autor defende a tese da viagem como 

experiência de estranhamento marcadas pela interioridade do tempo (: 359). Esta experiência 

só é possível num olhar que se embrenha pelas fenestras do mundo, fura o horizonte da 

proximidade, compromete a sua própria unidade de significações e gera alheamento e 

diferenciação no seu próprio mundo. Foi assim o trabalho de campo desta tese: a inserção 

total durante um ano, 6 meses e 24 dias (564 dias) trouxe inevitável (e necessário) 

distanciamento do pesquisador do seu próprio universo (família, amigos, universidade, grupos 

de pesquisa, ritmo de vida, costumes e até da cidade) na medida em que se aproximava do 

universo dos nativos da Ilha dos Marinheiros e da Ilha da Torotama. O distanciamento do 

pesquisador do seu próprio universo (estranheza do próprio mundo) e aproximação com o 

universo nativo não significa que o estranhamento mútuo entre nativos e pesquisador tenha 

deixado de existir. 

Ao se romper as conexões de proximidade e pelo alheamento do próprio mundo do 

pesquisador, houve um constante comprometimento da base de significações gerando o que 

Sergio Cardoso chama de vertigem de desestruturação. No entanto, a vertigem de 

desestruturação não estreita o mundo do viajante, mas o abre; não o desenraiza, mas o 

diferencia. Consequentemente, manifesta-se na viagem a abertura ao mundo e nesta o 

escoamento inesgotável do tempo. As viagens são, portanto, empreitadas no tempo, conclui 

Sergio Cardoso. Como o tempo é uma categoria de análise desta tese, esta perspectiva da 

viagem é adequada para se entender o sentido da vertigem de desestruturação imputada pela 

vivência em campo. A viagem foi uma inescapável condição de existência para, conforme 

recomenda Cardoso (1995: 360), deixar penetrar o tempo do outro. Assim, alcança-se o 

fundamento do saber alargado do homem a que se pretende a etnologia, a alteridade. A 
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temporalidade, portanto, foi o solo da comunicação com o outro, como recomenda Sérgio 

Cardoso para o viajante etnólogo. 

Alguns antropólogos entendem a inserção em campo como o contato inicial 

(CICOUREL, 1990) ou a entrada correta numa nova comunidade (PAUL, 1953), com o 

objetivo do pesquisador ser aceito através do controle da sua própria aparência e ação diante 

dos outros (CICOUREL, 1990). Consequentemente, o trabalho de campo torna-se algo a ser 

domesticado, um adversário fictício, e as técnicas de coleta de dados oferecidos pela ciência 

instrumentos de guerra e/ou de tortura ao adversário. Neste caso, a dicotomia 

selvagem/domesticado que Tim Ingold (2000) tem denunciado está implícita. 

O mesmo grupo de antropólogos entende que a inserção, sobretudo a participação 

mais intensa, traz o perigo do pesquisador tornar-se nativo sugerindo-se como solução a 

marginalidade enquanto ciência dos papéis representados e saídas do campo para reflexões 

sobre a pesquisa (CICOUREL, 1990). A esta forma de o pesquisador pensar o mundo, como 

um ser isolado e racional que confronta o mundo do espetáculo, Tim Ingold (1996: 118) 

propõe uma inversão: Nós não devemos pensar o mundo para viver nele, mas nós temos que 

viver no mundo para pensa-lo. Seguindo esta premissa de Ingold, nesta pesquisa a inserção no 

mundo nativo e a participação intensa nas suas atividades cotidianas é prerrogativa para se 

pensar o mundo nativo. A objetividade, neste sentido, não é uma questão de proximidade, mas 

de teoria, de abertura epistemológica ao outro, a novos modos de saber (CERWONKA, 2007; 

SPENCER, 2010). 

O trabalho etnográfico é entendido e foi praticado nesta tese enquanto uma produção 

social em uma conjuntura de relações em que há um gradual, contínuo e dinâmico 

ajustamento/engajamento (engagement) entre as atividades cotidianas do outro e as atividades 

de pesquisa do pesquisador e o envolvimento deste com aquele em um mundo de interesses e 

situações diversos e em contínua mudança. Deste modo, o trabalho etnográfico insere-se no 

que Spencer (2010) chama de epistemologia relacional: sabe-se e compreende-se estando no 

mundo, ou seja, no e através de um engajamento dinâmico com o mundo entende-se, 

descobre-se e orienta-se em relação às pessoas e a produção e interpretação dos dados 

etnográficos. Portanto, há a produção de um saber por meio do relacionamento que, situado 

neste contexto relacional, é uma possibilidade de produção de conhecimento (CERWONKA, 

2007; SPENCER, 2010). 

Ao contexto relacional em contínua transformação que emerge na relação 

pesquisador/nativos na vivência em campo dá-se o nome de cenário de pesquisa de campo. 

Neste sentido, o pesquisador e os pesquisados são atores ativos que se inserem e constroem 
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um contexto relacional (cenário de pesquisa de campo), semelhante ao que Schwartzand e 

Schwartzand (1955: 355) descreve no seguinte trecho: O observador está em relação face-a-

face com os observados e, ao participar da vida deles no seu cenário natural, colhe dados. 

Assim, o observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e 

sendo modificado por este contexto44. 

A ciência dispõe de um conjunto de técnicas de coletas de dados e de regras de 

conduta (procedimentos considerados corretos) que constituíram algumas das vias e bases da 

relação do pesquisador com os pesquisados. Para o uso destas técnicas de pesquisa, foram 

desenvolvidas habilidades (skill) no sentido proposto por Tim Ingold (2000: 05): capacidades 

de ação e percepção do todo orgânico situado em um ambiente ricamente estruturado. Ou 

seja, no e para o cenário de pesquisa de campo na Coréia e na Torotama, o pesquisador 

desenvolveu habilidades na utilização de técnicas de coleta de dados de acordo com a sua 

experiência incorporada de pertencimento ao campo. Isto implica que as regras de conduta 

prescritas para as técnicas escolhidas (ver próximo item) foram respeitadas e por vezes 

transgredidas/subvertidas em função da necessidade de um contínuo ajustamento entre as 

atividades cotidianas dos nativos, as atividades de pesquisa e o momento das relações 

pesquisador/nativo, ou seja, do momento do cenário de pesquisa de campo. 

Segundo Wolcott (1995), é no trabalho de campo enquanto experiência vivida que a 

performance acadêmica pode ser ligada a performance artística. Cada pesquisador deve criar 

uma articulação apropriada entre arte e ciência na construção da arte do trabalho de campo. A 

articulação apropriada para o cenário de pesquisa de campo construído nesta tese é inspirada e 

justificada traçando paralelos entre a subversão no uso das técnicas de pesquisa de campo e as 

poéticas tecnológicas no trabalho artístico de Arlindo Machado (1993). Para este autor, as 

obras de arte verdadeiramente criativas, ao invés de esgotar determinadas possibilidades do 

código específico de uma técnica, redefinem a nossa própria maneira de entender e de lidar 

com essa técnica. É como se cada obra reinventasse a maneira de se apropriar de uma técnica 

enunciadora ou máquina enunciadora, para usar os termos do autor. Estas possibilidades 

latentes que se materializam devido a mediação de um instrumento e de um executante é o 

que Arlindo Machado chama de poéticas tecnológicas. Do mesmo modo, pode-se considerar 

que as possibilidades que emergem do cenário de pesquisa de campo, materializadas pela 

relação pesquisador/nativo e mediadas pelas técnicas de pesquisa de campo, são chamadas de 

                                                
44 Apesar de Schartzand e Schartzand (1955) fazerem parte do conjunto de antropólogos que encarnam a 
dicotomia selvagem/domesticado no trabalho de campo, neste trecho eles vão ao encontro da proposta do cenário 
de pesquisa de campo. 
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poéticas das técnicas de pesquisa de campo e redefinem as regras de conduta enunciadas pela 

literatura científica. Neste sentido, tal como as poéticas tecnológicas em Machado (1993), as 

poéticas das técnicas de pesquisa estão em permanente mutação. Portanto, o trabalho de 

campo se assemelha ao trabalho artístico proposto por Machado (1993: 27-28): alimenta-se de 

ambiguidade, dos acidentes do acaso e do imaginário, precisa de um certo coeficiente de 

desordem e de um certo espaço para a imprevisibilidade, sem os quais degenera na metáfora 

da utilidade programada. É a arte de se inventar o (trabalho de campo no) cotidiano, 

parafraseando Michel de Certeau (1996). 

No universo das poéticas tecnológicas, Arlindo Machado destaca duas forças 

contraditórias que estão permanentemente em choque. Por um lado, há uma energia de 

ruptura, que coloca em crise os modos estabelecidos de produzir e perceber; por outro, há 

uma tendência conformista, que consiste em praticar a inovação a partir das bases 

institucionais ou culturais existentes. Dentro da perspectiva das poéticas de técnicas de 

pesquisa de campo e da arte de se inventar o trabalho de campo no cotidiano, esta pesquisa se 

constrói na tendência do conhecimento científico que Arlindo Machado (1992) diz viver o seu 

estado da arte libertando-se de uma realidade determinista e governando-se pelas noções de 

caos e acaso com que opera o artista. Embora estas inovações das técnicas de pesquisa de 

campo estejam inseridas em práticas e recomendações predominantemente aceitas pelo 

coletivo de literatura científica (como, por exemplo, os critérios adotados cientificamente 

recomendados que serão pontuados no item seguinte), que obscurecem ou neutralizam os 

efeitos desestabilizadores das inovações, elas não autorizam um retorno comodista aos 

modelos de ruptura do passado. Estas inovações, que surge no campo das subversões, ajudam 

a criar instrumentos conceituais para entender, avaliar e avançar na produção científica do 

nosso tempo. 

No item seguinte, serão feitas as narrativas da viagem de construção do cenário de 

pesquisa de campo, onde se descreve as técnicas de coleta de dados usadas e se justifica cada 

um dos procedimentos no uso de cada uma delas. Neste sentido, como pode ser visto adiante, 

estão subjacentes a sensibilidade às diferenças (entre o pesquisador e o pesquisado e as 

recomendações e as subversões) e a atenção aos limites do cenário de pesquisa de campo e 

das técnicas de coleta de dados usadas, características imprescindíveis pontuadas por Sérgio 

Cardoso (1995) ao viajante etnólogo. 
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3.1.4.2. Poéticas das técnicas de coleta de dados. 

 

 

O total de um ano, 6 meses e 24 dias em regime de trabalho de campo (564 dias) 

ocorreu em duas etapas. A primeira, entre 01/02/2007 a 29/11/2007 (302 dias ou 10 meses e 2 

dias), o pesquisador esteve em regime de trabalho de campo na comunidade da Coréia, Ilha 

dos Marinheiros (FIGURA 1). Neste interim, houveram dois momentos de ausência (de 

06/07/2007 a 10/08/2007 e de 21/09/2007 a 26/11/2007), o que totaliza 102 dias (ou 3 meses 

e 12 dias) de ausência e 200 dias (ou 6 meses e 20 dias) de inserção total no cenário de 

pesquisa de campo, ou seja, o processo de inserção e construção do cenário de pesquisa de 

campo se deu com o pesquisador estabelecendo residência junto aos ilhéus-coreanos. A 

segunda etapa, de 21/07/2010 a 01/06/2011 (262 dias ou 8 meses e 22 dias), o trabalho de 

campo ocorreu na Ilha da Torotama, também localizada ao norte da cidade do Rio Grande 

(RS) (ver FIGURA 1). Como na Coréia, na Torotama houveram dois momentos de ausência 

(de 06/12/2010 a 16/01/2011 e 10/03/2011 a 20/05/2011), o que totaliza 124 dias (ou 4 meses 

e 4 dias) de ausência e 138 dias (ou 4 meses e 18 dias) de inserção total. Em ambas as 

comunidades, foram 338 dias (ou 11 meses e 8 dias) de inserção total no cenário de pesquisa 

de campo. Neste sentido, optou-se pelo contato prolongado privilegiando o convívio com o 

grupo, conforme recomendado por Pietrafesa de Godoi (1999).  

A partir da perspectiva de um trabalho de campo enquanto um processo relacional, 

adota-se a observação relacional de Spencer (2010) enquanto uma experiência subjetiva de 

aplicação de métodos e a uma experiência incorporada de pertencimento ao campo. Conforme 

discutido acima, o pesquisador esta situado em um contexto relacional e não isolado 

assistindo ao mundo como um espetáculo, conforme sugerem as modalidades de observador 

de Schwartzand e Schwartzand (1955), por exemplo. No cenário de pesquisa de campo 

diversos papéis são desempenhados pelo pesquisador na comunidade conforme as situações 

emergem no cotidiano, num processo contínuo e ativo de inserção e construção que abre 

espaço para a desordem, o imprevisto, o excêntrico e também a um certo planejamento, ainda 

que este seja frágil. O trecho abaixo do caderno de campo da Torotama ilustra bem esta 

situação: 
 

Ainda que eu sempre tenha tentado me colocar em uma posição de não participação 
do ato da pesca em si, ou seja, na remendação de rede, na direção do bote, no “botá” 
ou no “culhê” as redes, na procura pelo peixe, etc., não são exceções as vezes em 
que a situação me coloca no que eu evito fazer. Hoje, por exemplo, trabalhei como 
proeiro na parelha de tainha do Edinho. As redes estavam na água e o sol prestes a 
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se por. A pesca demorou mais do que o planejado pelos pescadores e ninguém levou 
agasalhos para pernoitar no mar. Havia pressa para “culhê as redes”. Então o 
Cláudio me pediu: “Gustavo, pra í mais rápido, eu e o Edinho vamo remá e vc vai 
culhê as rede”. Então, de repente, surgiu um chumbereiro na parelha do Edinho... 
um chumbereiro meio desajeitado, é verdade. As redes pareciam odiar meus dedos 
ameaçando degolá-los a cada puxada embaraçada e embaraçosa de rede: “Quer que 
a gente vá mais devagar, companheiro”, disse-me o Cláudio. Eu respondi com o 
silêncio que ele queria escutar. “Como vou falar para eles irem mais devagar por 
minha causa sendo que o chumbereiro surgiu para a parelha ir mais rápida?”, pensei 
comigo. Puxava, puxava e puxava as redes e elas pareciam não ter fim. 
Gradativamente as redes foram se cansando do embaraço e ao puxar a última folha 
de rede percebi que dedos e redes já tinham feito as pazes. Antes dos últimos 
holofotes solares desaparecerem, a parelha estava em terra desembarcando as redes. 
Ao dispersar da parelha, eu retornei ao estado de não-constituinte da parelha, 
embora mais tarde na venda eu tenha sido recebido com um “Olha o meu 
chumbereiro aí!” 

 
A partir do cenário de pesquisa descrito diversos dados de tomadas de decisão, de 

manejo de recursos pesqueiros tradicional (MT) e de relações de poder no bote foram 

coletados sob a posição do pesquisador enquanto “chumbereiro”45. Na jornada cotidiana de 

atividades de pesquisa, os dados foram apreendidos enquanto movimento contínuo de 

construção do cenário de pesquisa de campo. 

Para Cerwonka (2007) deve-se explicitar as dimensões éticas presentes na produção de 

conhecimento no trabalho de campo para situá-lo em sua base de valores. Neste sentido, o 

movimento inicial de inserção total no cenário de pesquisa de campo seguiu um ritual a partir 

de uma base de valores recomendadas por Posey (1986) e Marques (1991). Ambos os autores 

recomendam a ética do respeito como base indispensável à realização da pesquisa de campo e 

esta é uma das premissas deste trabalho para a construção do cenário de pesquisa de campo. 

Há, porém, uma diferença da função da ética do respeito entre o processo inicial e o decorrer 

do processo contínuo de construção do cenário de pesquisa do trabalho de campo implícita na 

recomendação dos dois autores. Enquanto meio indispensável, inicialmente a ética do respeito 

estabelece o tom necessário de um relacionamento entre iguais; após esta etapa inicial, ou 

seja, no decorrer do processo contínuo de construção no cenário de pesquisa de campo, ela 

mantém a horizontalidade nas relações com os nativos. Esta recomendação implícita nos dois 

autores foi mais do que acatada nesta pesquisa: ambas, a ética do respeito e a horizontalidade 

nas relações entre pesquisador/nativos, constituíram um relicário irrevogável, inalienável e 

inseparável com o qual o pesquisador coletava os dados durante toda a vivência no cenário de 

pesquisa de campo. 

Vale ressaltar que estes valores, a ética do respeito e o relacionamento entre iguais, 

encontraram ressonância entre o pesquisador e os pescadores de ambas as comunidades. 
                                                
45 O “chumbereiro” solta e recolhe as redes de pesca do bote. É a função de mais baixa patente no bote.  



139 

Desta forma, a reciprocidade também foi uma relação social que compôs a construção do 

cenário de pesquisa de campo desta pesquisa. 

Além da ética do respeito e do relacionamento entre iguais, a técnica da inversão de 

papéis, em que o pesquisador faz a vez do pesquisado (PIETRAFESA DE GODOI, 1999: 

35), foi apropriado como práxis de pesquisa para co-elaborar e manter o tom entre iguais. 

A partir deste rito inicial foi possível desconstruir um cenário inicial de pesquisa de 

campo desfavorável e reconstruí-lo em novas bases nas duas comunidades estudadas. O 

cenário de pesquisa de campo desfavorável foi produzido com base em um histórico de 

relação conflituosa que alguns pesquisadores fizeram questão de construir com os nativos, 

seja pelo comportamento autoritário/arrogante do pesquisador no contato pessoal ou pelas 

declarações nos meios de comunicação sempre contrárias aos interesses nativos. Para piorar o 

cenário inicial de pesquisa de campo, havia uma conjuntura histórica de grande conflito entre 

MPA-RS46/IBAMA-RS e coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Ao 

chegar na Coréia em primeiro de fevereiro de 2007 havia um clima de caça aos “não-

pescadores” instalado pelo governo Federal através da Regional gaúcha da então Secretaria da 

Aquicultura e Pesca (SEAP-RS). Naquele momento a SEAP-RS havia articulado um grupo de 

trabalho com representantes de diversas comunidades locais, Colônias e políticos locais para 

descobrir e julgar (dentro do grupo) aquelas pessoas que não eram consideradas pescadoras. 

Isso mesmo: a SEAP do RS havia montado um tribunal de exceção para julgar quem era e 

quem não era pescador. Em 2010, a chegada do pesquisador na Ilha da Torotama coincidia 

com o início da maior investida fiscalizatória até então já realizada pelo IBAMA para o 

cumprimento da INC 2004. Ambos os acontecimentos da conjuntura histórica inauguraram 

um clima de caça às bruxas. 

Ambos, contexto e conjuntura históricos, produziram um clima hostil entre os “do 

governo” e os nativos. De início, o pesquisador foi visto como um possível “do governo”. 

Assim era o cenário de pesquisa de campo pré-fabricado que se (re-)inaugurou com a 

chegada do pesquisador desta pesquisa em ambos os locais. 

O clima hostil com o potencial “Fiscal da SEAP” ou “pesquisador” assumiu duas 

formas distintas em ambas as comunidades. Na Coréia, havia uma franca-desconfiança 

quanto ao potencial fiscal (‘Tão falando aí que você é fiscal da SEAP e tá aí pra tirá o seguro-

desemprego dos pescador...’) e um franco-desconforto de ter um pesquisador entre os 

comunitários (‘Eu não quero entrevista. [...]. Da última vez eu recebi dois pesquisador aqui, 
                                                
46 Em 2007, o atual Ministério de Pesca e Aquicultura (MPA) ainda era chamado Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca (SEAP). 
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nós cunversemo, levei eles pro mar... quando chegou em terra, eles saíram rindo de mim’); na 

Torotama a desconfiança ao potencial fiscal era cuidadosamente velada com requintes de 

hospitalidade (‘Os torotameiros tem um jeito todo hospitaleiro de serem desconfiados’ – 

reflexões do pesquisador no caderno de campo) e ao potencial pesquisador emergia como um 

misto entre desprezo (‘pesquisa pra quê?! Pesquisa num serve pra nada’), indiferença (‘esse aí 

num atrapalha ninguém...’) e desconfiança (‘O que tu queres saber?!’, o pescador perguntou 

se aproximando ostensivamente de mim, colocando o pé ao meu lado e me olhando de cima 

para baixo – anotações do caderno de campo). Neis et al (1999) afirma que o amplo contexto 

de conflito e de debate sobre o estado dos recursos pesqueiros, inclusive os debates de 

políticas públicas, devem ser considerados no trabalho de campo devido às diferentes reações 

aos pesquisadores e informações sobre o Conhecimento Ecológico Tradicional (CET) entre os 

grupos e indivíduos pesquisados e a veracidade das informações prestadas.   

Este trabalho está em consonância com a premissa de Pietrafesa de Godoi (1999: 33): 

o trabalho do antropólogo só é possível porque é apoiado na confiança entre as pessoas. A 

opção pelo contato prolongado privilegiando o convívio com o grupo, na contramão das 

políticas dos prazos acadêmicos, embebido na ética do respeito foi um processo indispensável 

para co-elaborar e manter o tom entre iguais, dissipar o clima hostil e evitar outros. Assim, 

deixa-se penetrar o tempo no cenário de pesquisa de campo: o tempo do respeito, o tempo da 

confiança e o tempo do outro. Pode-se dizer que estes tempos se condensaram no processo 

contínuo de construção do cenário de pesquisa de campo: de “Fiscal da SEAP/IBAMA (que 

anda armado)” e “cara da FURG”, o pesquisador passou a ser chamado de “Professor 

andorinha”, “Furão”, “Gustavo”, “nosso Gustavo”, “companheiro”, “amigo”, “da família” e 

até... “meu amor”. A chegada ainda inesgotada destes tempos torna patente a desconstrução 

de um cenário de pesquisa de campo associado a caça às bruxas e sua reconstrução com base 

no princípio da reciprocidade, da co-elaboração entre iguais. 

Além do cenário regional desfavorável que emergia em um clima hostil local, algumas 

características comunitárias também deveriam ser levadas em consideração na inserção em 

campo e nas poéticas das técnicas de coleta de dados. A Coréia é uma comunidade que se 

fundou no conflito entre os pescadores artesanais e os não-pescadores artesanais (agricultores 

e pescadores-lavradores) (‘Aqui é um lugar de guerra!’). A Torotama tem como uma das suas 

principais característica as “teimas” (‘Eu sou um velho teimoso’; ‘O pessoal vai nas venda 

teimá uns com os outro’). Segundo Neis et al (1999), o CET irá refletir a história local das 

comunidades de pesca bem como as informações prestadas podem variar entre os grupos e 

indivíduos inseridos em diferentes contextos históricos locais. Na coleta dos dados desta 
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pesquisa, as duas importantes características comunitárias supracitadas prescreveram uma 

série de dificuldades no processo de inserção em campo e de construção permanente do 

cenário de pesquisa de campo que exigiram habilidade e improvisação no uso das técnicas de 

coleta de dados, subvertendo algumas recomendações científicas e rápidas reformulações das 

práticas de pesquisa. Cada uma destas situações será pontuada quando necessário. 

Associado a observação relacional, o caderno ou diário de campo foi utilizado como 

técnica de coleta de dados (GUIMARÃES, 1990; VIERTLER, 2002). Esta técnica 

proporcionou informações circunstanciais verbais47 e não-verbais dos pescadores, ambas 

consideradas transmissoras de conhecimento, que junto às observações naturalísticas foram 

registradas de forma interpretativa em um diário de campo (MARQUES, 1991). 

As entrevistas não-estruturadas e as parcialmente estruturadas (VIETLER, 2002) 

também foram utilizadas como técnicas de pesquisa e como eixo organizativo da coleta de 

dados. Adotou-se como procedimento geral a associação das informações obtidas do caderno 

de campo e das entrevistas não-estruturadas como pré-requisito às sucessivas fases de 

entrevistas parcialmente estruturadas. Posey (1986) e Marques (1991: 39) consideram que a 

entrevista não-estruturada é geradora de dados para as entrevistas parcialmente estruturadas, 

pois das respostas da primeira seleciona-se palavras e/ou expressões do informante para gerar 

novas perguntas que permitem obter dados novos ou complementares. Nesta pesquisa 

considera-se que caderno de campo e entrevistas não-estruturadas são geradoras de dados para 

as entrevistas parcialmente estruturadas pelo mesmo princípio pontuado por Posey (1986) e 

Marques (1991) para as entrevistas abertas. 

As entrevistas não-estruturadas foram feitas individualmente e em grupo com o 

objetivo de abrir novas etapas informativas, testar a consistência dos dados e lobrigar 

dissonâncias dentro do CET. Neis et al (1999) indica a utilização das entrevistas individuais e 

em grupo com objetivos distintos: a primeira para obter informações mais confiáveis sobre o 

CET e a segunda para entender conflitos públicos. Durante a coleta dos dados desta pesquisa 

utilizou-se de ambas com os mesmos objetivos para que as convergências e as divergências 

entre os discursos individual e coletivo emerjam, pois elas mesmas operacionalizam os 

objetivos desta pesquisa. Vale sublinhar que, tanto na Coréia quanto na Torotama, as 

“vendas”48 como o espaço de encontro cotidiano dos pescadores foram os locais preferenciais 

                                                
47 No uso da fala, há uma seleção pelos informantes de assertivas em detrimento de outras, num contexto sócio-
linguístico particular, o que delineia as fronteiras de uma categoria num mapa cognitivo cultural (FRAKE, 
1962). 
48 “vendas” = bares. 
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das entrevistas não-estruturadas, pois, além de informações convergentes, eram debatidas 

informações divergentes sobre a mesma temática e/ou sobre temáticas diferentes. Não foram 

raras as vezes em que as entrevistas não-estruturadas nas vendas geravam um incontrolável 

caos de informações quando o pesquisador passava a anotar tantas informações quanto 

possível no caderno de campo. Esta forma de coleta de informações é muito semelhante ao 

brainstorming praticado no início de Grupos de Trabalho entre pesquisadores em eventos 

científicos/congressos/seminários. Ao final do processo de construção do cenário de trabalho 

de campo, o caos de informações não fornecia muitas informações novas relevantes para os 

objetivos desta pesquisa. 

Por consequência do método generativo supracitado de Posey (1986), as entrevistas 

não-estruturadas foram se fechando em entrevistas parcialmente estruturas à partir da 

decodificação das atividades comunitárias, conforme recomenda Viertler (2002). A partir 

deste procedimento formulou-se as seguintes questões da primeira fase das entrevistas 

parcialmente estruturadas de acordo com os três principais temas (CET, território tradicional e 

MT) que perpassam a análise do êmico: 

• Conhecimento ecológico tradicional (CET) 

o Quando a água ‘corre’ de enchente e de vazante ‘aqui’?. Este primeira 

pergunta é chave para se entender os processos hidrodinâmicos do território de 

pesca de ambas as comunidades estudadas e fornece as bases para a construção 

do ciclo hidrodinâmico do ciclo conceitual. 

o Quando/Porque tal recurso entra/sai na Barra? Pra onde tal recurso vai 

quando entra/sai? Quando/Por que ele vem pra cá? Estas perguntas são chave 

para se entender os movimentos migratórios de acordo com a hidrodinâmica 

estuarina dos recursos pesqueiros pescados por ambas as comunidades 

estudadas e fornecem as bases para a construção do ciclo biológico do ciclo 

conceitual. 

• Território tradicional 

o Onde o Sr. pesca tal recurso? Quando? Com quais ‘petrechos’?. Estas 

perguntas contemplam os principais elementos do conceito de território nos 

dois níveis estudados (‘pesqueiros’ e território grupal ou comunitário): onde, 

quando, como, o quê. 

• Manejo tradicional (MT) 

o O que tem de errado na pesca? Esta pergunta é chave para se entender o 

contexto dos problemas relativos a pesca na região e, consequentemente, 
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acerca do manejo tradicional. Vale ressaltar que, sobre esta questão, quase não 

foi necessário o pesquisador tomar a iniciativa para obter informações, pois, 

independente dos rumos do questionário, a maior parte dos pescadores 

invariavelmente recaíam neste tema. 

As respostas a estas perguntas geram informações que se desdobram, 

subsequentemente, na segunda e terceira fases de entrevistas parcialmente estruturadas. O 

objetivo das fases subsequentes de entrevistas parcialmente estruturadas é esclarecer e 

desenvolver conteúdos explícitos nas fases antecedentes e em fatos e conversas do cotidiano 

(PIETRAFESA DE GODOI, 1999). Vale ressaltar que a segunda fase de entrevistas 

parcialmente estruturadas dava uma falsa impressão de consistência dos dados. Devido à 

vivência entre os comunitários, às anotações no caderno de campo, às incansáveis entrevistas 

não-estruturadas e aos caos de informações, foi possível chegar a uma nova fase de 

entrevistas parcialmente estruturadas e de consistência dos dados. 

As entrevistas parcialmente estruturadas foram preferencialmente individuais. Esta 

opção foi feita durante a vivência em campo quando percebeu-se que alguns entrevistados 

ficavam calados em meio a outros entrevistados ou concordavam com ideias que o 

pesquisador já sabia que ele não concordava. Neis et al (1999) também aponta as entrevistas 

individuais para pesquisas sobre CET como mais confiáveis devido alguns entrevistados se 

sentirem inibidos perante outros. Houve por volta de dez entrevistas individuais, no entanto, 

que se tornaram entrevistas coletivas de dois a quatro entrevistados, pois amigos, parentes, 

vizinhos, proeiros e patrão chegaram durante a entrevista e automaticamente se incorporaram 

a ela. Quando isto acontecia, haviam várias consequências como a mudança da dominância da 

fala para outro entrevistado, o entrevistado inicial não deixava os outros falarem ou os 

entrevistados participavam ativamente até o final da entrevista. Nos dois primeiros casos 

normalmente havia ainda uma nova reconfiguração do grupo saindo alguns entrevistados da 

cena da entrevista, até mesmo o entrevistado inicial, podendo a entrevista coletiva se tornar 

entrevista individual novamente. 

Nestas reconfigurações do grupo de entrevista parcialmente estruturada foram 

adotados basicamente dois procedimentos. Enquanto havia um grupo (duas ou mais pessoas) 

a condução da entrevista era feita pela contraposição (concordâncias e discordâncias) e pela 

complementaridade de pontos de vista entre os entrevistados com ênfase em assuntos 

polêmicos. Em nenhum momento o pesquisador encerrou entrevistas devido a reconfiguração 

do grupo de pesquisa ou reprimiu falas de participantes em detrimento de outros. A práxis da 

ética do respeito pressupunha a práxis da inclusão. Quando a entrevista parcialmente 
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estruturada coletiva tornava-se individual novamente, um outro procedimento era adotado. 

Neste caso, a recondução da entrevista dependeria do histórico de entrevista do entrevistado 

em cena, ou seja, o pesquisador deveria fazer uma rápida retrospectiva se o entrevistado em 

cena já havia sido entrevistado e quais perguntas ele já havia respondido afim de não repetir o 

que já havia conversado e de não perder a oportunidade de entrevista. 

Vale ressaltar que, na práxis da ética do respeito e da relação entre iguais, as 

entrevistas formais sempre foram precedidas por explanação sobre o trabalho e de pedidos de 

permissão para o uso de um gravador digital para o registro de áudio. A recusa da entrevista 

e/ou do uso do gravador, quando houve, sempre foi acatada. O pedido de participação nas 

entrevistas e de autorização para gravá-las durante toda a pesquisa de campo a caracteriza, 

segundo Almassy Jr. et al (2002), como um processo ininterrupto de negociações. Vale 

ressaltar que nas entrevistas não-estruturadas nas “vendas” o gravador jamais foi utilizado, 

recorrendo-se às anotações no caderno de campo. 

As entrevistas não-estruturadas e as parcialmente estruturadas como eixo organizativo 

da coleta de dados, da forma como acabou de ser descrita, foi uma estratégia altamente 

eficiente durante a vivência na Coréia. Na Torotama esta estratégia mostrou problemas de 

operacionalização já na primeira fase devido a alguns entrevistados se recusarem a completar 

entrevistas incompletas, ou seja, eles se negavam a terminar as entrevistas que haviam sido 

interrompidas por algum motivo. Quando as entrevistas da primeira fase haviam sido 

completas, alguns entrevistados se recusavam a realizar a segunda e/ou terceiras fases de 

entrevistas. A justificativa dada por todos os entrevistados que se recusaram a uma nova 

entrevista é “Não tenho mais nada pra lhe falar. Já falei tudo”. Ainda que o pesquisador 

argumentasse relembrando a conversa e as informações que ainda faltavam (‘Sr. Fulano, a 

gente conversou só sobre a corvina, ainda falta a tainha, o camarão, o bagre... No dia eu até 

havia falado para o Sr. que nós iríamos voltar a conversar porque ainda estavam faltando estas 

informações’), os entrevistados “teimavam” repetindo: “Não, eu já falei tudo que eu tinha pra 

falar”. Para responder a esta reconfiguração do cenário de pesquisa, três procedimentos de 

pesquisa foram adotados e serão explicitados abaixo. 

O primeiro foi aproveitar as situações de encontros inusitados do cotidiano com as 

pessoas que se recusaram a refazer as entrevistas e perguntar ao entrevistado sobre questões 

que ele ainda não havia respondido e anotar no caderno de campo. Esta técnica é uma 

variação da técnica da informação reunida em partículas de Evans-Pritchard (2007: 20), que 

considera cada nativo encontrado inusitadamente no cotidiano como uma fonte de 

conhecimento. Neste caso a técnica das informações reunidas em partículas foi dirigida a 
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alguns dos entrevistados que se recusaram a fazer as entrevistas formais na busca de 

determinadas informações que ele ainda não havia respondido. Portanto, a técnica das 

informações reunidas em partículas dirigida foi associada às entrevistas formais parcialmente 

estruturadas na tentativa coletar o máximo de informações contidas em todas as três fases de 

entrevistas parcialmente estruturadas. 

O segundo foi começar as entrevistas parcialmente estruturadas com os entrevistados 

seguintes a partir dos assuntos ainda não abordados pelos entrevistados anteriores. Esta 

estratégia visou evitar que qualquer um dos assuntos ficasse sem ter sido abordado nas 

entrevistas formais parcialmente estruturadas, devido ao efeito dominó parcial na renúncia 

das fases subsequentes das entrevistas. Para que esta estratégia atingisse o objetivo desejado e 

se atingisse a recomendação de Baley (1982) por altos níveis de consistência informativa, foi 

necessário um número de entrevistados maior do que seria necessário se não houvesse o efeito 

dominó parcial. Neste sentido, houve uma leve tendência a quantificação do método 

qualitativo empregado para tentar suprir a potencial carência qualitativa gerada pela iminente 

ausência de alguns entrevistados, sem que se abandonasse a prioridade pelos especialistas da 

comunidade, como será discutido abaixo. Para testar a consistência das informações obtidas 

pelas entrevistas parcialmente estruturadas aplicadas em fases múltiplas simultâneas, as 

informações obtidas eram levadas ao debate junto ao coletivo de pescadores nas “vendas”. 

O terceiro procedimento foi aproveitar momentos propícios para a entrevista 

parcialmente estruturada, sobretudo quando o entrevistado que havia se recusado a novas 

entrevistas estava sozinho fazendo a manutenção dos seus petrechos de pesca (‘remendando 

rede’, pintando bote/caíco, carregando as baterias, etc.) e aberto a “um bom bate-papo”. Neste 

momento, o pescador teve a oportunidade de rever a sua decisão ou mantê-la. Apenas dois 

mantiveram suas decisões (‘Eu já dei a minha entrevista e já disse que num vô dá mais! Num 

tenho mais nada pra falar!’; ‘Eu num quero sabê de entrevista! Tô aqui em casa porque 

machuquei minha perna no bote e num quero sabê de conversa!’), enquanto todos os outros 

mudaram de ideia (‘Senta aí! Enquanto eu remendo as rede a gente vai conversando... aí tu 

me diz o que tu qué sabê’). 

Durante o regime de trabalho de campo nas duas comunidades, foram feitas 101 

entrevistas parcialmente estruturadas com 59 entrevistados e com 102 horas gravadas. Deste 

total, 52 entrevistas com 21 entrevistados e com 68 horas e 30 minutos gravadas são da 

comunidade de pescadores da Coréia (Ilha dos Marinheiros) e 49 entrevistas com 33 horas e 

30 minutos gravadas e 38 entrevistados são da Ilha da Torotama. Os entrevistados foram 

apontados pelos próprios membros da comunidade como especialistas empregando-se o 
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método da bola de neve (snow-ball) até se atingir altos níveis de consistência informativa, 

quando se considera o tamanho amostral suficiente, como recomenda Bailey (1982). 

A técnica da bola de neve, como descrito acima, funcionou eficientemente na 

Torotama, mas precisou ser utilizada por meio de outro critério na Coréia. No cenário de 

pesquisa de campo foi possível conhecer o histórico de fundação da comunidade sob a 

beligerância entre pescadores artesanais e os não-pescadores artesanais (agricultores e 

pescadores-lavradores), como foi descrito acima. Esta beligerância é atualmente reproduzida 

no cotidiano das conversas, das festas e na obsessiva reafirmação da identidade do pescador 

artesanal enquanto grupo distinto (‘Eu sou pescadore! O pescadore verdadero é aquele que 

vévi daquilo o ano inteiro, vai pescá o ano todo, que depende daquilo, tem só a pesca pra 

vivê’). Esta lógica interna da Coréia fez com que os pescadores artesanais não indicassem 

nenhum pescador-lavrador como especialista, inserindo o espaço amostral da pesquisa no 

contexto local de conflitos. Dentro deste contexto local de conflitos, o espaço amostral do 

cenário de pesquisa ficaria restrito ao universo dos pescadores artesanais apenas, se a técnica 

da bola de neve fosse utilizada pragmaticamente. Para desinserir o cenário de pesquisa de 

campo do contexto local de conflitos, a técnica da bola de neve foi considerada apenas um 

ponta-pé inicial para encontrar especialistas e conversas informais junto a pescadores-

lavradores foram utilizadas para testar seu conhecimento. Este procedimento é inspirado em 

Marques (1991: 37) que utilizou entrevistas sucessivas para testar o conhecimento de 

pescadores especialistas em Alagoas. Na Coréia, este procedimento foi utilizado para 

encontrar especialistas eclipsados pela técnica da bola de neve apropriada pela lógica local de 

conflitos. As conversas informais como teste de conhecimento possibilitou a entrevista de 10 

dos 21 entrevistados formalmente, sendo 5 deles considerados marcos refundadores e 

aprofundadores do cenário de pesquisa no universo da pesca coreana. Assim, foi possível 

desinserir o espaço amostral do contexto local de conflitos e mantê-lo fora dele durante toda a 

vivência de campo. 

Dentre os entrevistados formalmente têm-se os pescadores artesanais e pescadores-

lavradores aposentados com no máximo 84 anos de idade e os pescadores da ativa com no 

mínimo 25 anos de experiência na pesca e no mínimo 36 anos de idade. Merece destaque a 

suma importância que a conversa com pescadores coreanos mais jovens teve, mesmo que 

informalmente, na abertura de novas etapas informativas em momentos em que a pesquisa 

dava uma falsa impressão de consistência informativa possibilitando a reestruturação e 

expansão do campo cognitivo até então construído sobre o conhecimento nativo. Assim, 

pode-se dizer que a técnica da informação reunida em partículas de Evans-Pritchard (2007: 
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20) foi utilizada também pragmaticamente, já que cada nativo encontrado foi considerado 

uma fonte de conhecimento. 

Em cada uma das comunidades foram escolhidos informantes-chave, quatro em ambas 

as comunidades. Segundo Marques (1991), os informantes-chave ou consultores nativos são 

indivíduos representativos da cultura pesquisada e os mais importantes informantes da 

pesquisa, com conhecimento atestado por outros membros da comunidade e testado (teste de 

conhecimento) e reconhecido pelo pesquisador. Na Coréia e na Torotama, os informantes-

chave foram escolhidos segundo três critérios em ordem de importância: disponibilidade para 

entrevistas e para conversas informais, conhecimento atestado pela comunidade e pelo 

pesquisador e afinidade com o pesquisador. Vale ressaltar que o critério afinidade inclui o 

teste de conhecimento que os nativos fizeram diversas vezes no pesquisador com o suposto 

objetivo de verificar o aprendizado do pesquisador (‘Quero ver se tu sabe em que direção tá 

minha casa’, perguntou um pescador quando estava com o pesquisador no ‘mar’; ‘Quero ver 

se tu é capaz de me dizê como a gente resolve o problema dos peixe que a gente não qué pegá 

e as rede pega por causa da malha’). Um balanço dos dados foi feito com cada um dos 

informantes-chaves separadamente por meio de entrevistas e/ou conversas informais e junto 

com o pesquisador eles foram um meio ponderador dos dados. 

Para reconhecimento do espaço aquático territorial em ambas as comunidades e para o 

melhor entendimento de questões relativas a hidrodinâmica, ciclo migratório de espécies, uso 

de petrechos e tomadas de decisão na pesca, duas técnicas foram utilizadas: a Técnica da 

Turnê e os mapas nativos. 

A Técnica da Turnê consiste em excursões guiadas pelos pescadores (SPRADLEY e 

MCCURDY, 1972). Na Coréia foram realizadas mais de 40 excursões aproveitando-se as 

viagens no “mar” durante a atividade pesqueira. Somente uma destas excursões foi realizada 

com o único objetivo de reconhecimento dos limites espaciais do território aquático coreano. 

Na Torotama foram realizadas por volta de 12 excursões sendo que nenhuma delas teve como 

objetivo estritamente o reconhecimento os limites do território grupal. 

Os mapas nativos foram gerados como subprodutos de narração de histórias relativas 

às atividades pesqueiras investigadas no cenário de pesquisa. Segundo Ingold (2000), esta 

atividade de mapear leva o interlocutor numa turnê pelos lugares significativos encontrados 

durante as várias jornadas e itinerários dos nativos no seu mundo. O mapeador improvisa 

inscrições gráficas dentro de um contexto dialógico e narrativo. Neste sentido, o ambiente que 

se forma continuamente no entorno do nativo durante as suas diversas trajetórias neste 

ambiente é mapeado dialogicamente com os objetivos do cenário de pesquisa do pesquisador. 
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Todos os três mapas nativos, e suas narrativas, contidos neste trabalho emergem a partir de 

um pedido: Me mostre, por favor, o ‘mar’ onde os Srs. pescam. O pedido desencadeou as 

inscrições gráficas e diversas narrativas que suscitaram perguntas e narrativas subsequentes. 

O mapa nativo coreano (ver FIGURA 2) é subproduto de diversas narrativas e inscrições 

gráficas na areia, que eram logo apagadas após as narrativas. Os dois mapas nativos 

torotameiros (ver FIGURA 3 e 4) também são subprodutos de narrativas ligadas a experiência 

de mundo dos nativos e ao cenário de pesquisa. Portanto, estes três descontextualizados deste 

cenário de pesquisa e das narrativas que serão apresentadas a seguir do movimento das águas, 

do ciclo migratório das espécies, dos códigos éticos para a pesca, etc. recai no que Tim Ingold 

(2000) chama de ilusão cartográfica: o mundo deserto, destituído de vida, dos atores e do 

movimento dos seus habitantes. 

A partir destes dados serão construídos o ciclo conceitual, o ciclo de atividades e os 

calendários tradicionais com foco nos MTs destas duas comunidades de pesca. 

Subsequentemente, outros trabalhos etnocientíficos realizados em outras comunidades de 

pesca também irão compor esta base de dados, o que permitirá algumas generalizações para a 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Os trabalhos etnocientíficos 

levantados podem ser vistos a seguir. 
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Figura 2: Mapa mental do território tradicional da comunidade de pesca da Coréia. 
Fonte: Comunidade de Pesca da Coreia. 

Legenda 
1. Croa do Diamante   14. Ilha dos Marinheiros   27. Croa do Lúcio 
2. Ponta ou Ilha do Mosquito  15. Croa dos Cavalo   28. Croa da Furtada 
3. Ilha da Torotama   16. Saco, Lameirão ou Canto da Agulha 29. Ilhota do Joca 
4. Saco do Boto    17. Saco da Pinguela   30. Croa da Coronija 
5. Croa do Boto    18. Croa da Pinguela   31. Ilha do Leonídio 
6. Ilha das Figueira   19. Saco do Armado   32. Quitéria 
7. Croa das Figueira   20. As Pancada    33. Saco da Quitéria 
8. Ilha do Caldeirão ou Os Caldeiro 21. Barro Vermelho   34. Aterro (Ponte) 
9. Ilha Rasa (não existe mais)  22. Arraial    35. Bico dos Pato 
10. Croa da Ilha Rasa   23. Croa do Arraial   36. Arroio da Pinguela 
11. Ilhota do Buraco dos Peixe  24. Croa Grande    37. Arroio do Mosquito 
12. Ilha do Porto do Albino  25. Croa do Saco Sujo   38. Lameirão do Rato 
13. Ilha dos Cavalo   26. Croa das Pancada    
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Figura 3: Mapa cognitivo guiado do território de pesca da comunidade da Torotama 

Fonte: Comunidade de Pesca da Torotama. 
LEGENDA 
1. Ilha da Torotama 
2. Saco do Pesqueiro 
3. Capão do Tigre 
4. Ambu 
5. Saco ou Saquinho do 
Ambu 
6. Croa do Granadeiro 
7. Boca da Barra de Pelotas 
8. Arroio São Gonçalo 
9. Laranjal 
10. Barro Duro 
11. Arroio de Totó 
12. Arroio Sujo ou Z3 
13. Canal de Pelotas 
14. Ilha Nova 
15. Croa Cangussul 
16. Canalete da Várzea 
17. Canal de navegação 
18. Croa do Serafin 
19. Croa da Negra 
20. Arroio sem saída 
21. Croa da Ponta Rasa 
22. Capão dos Porcos 
23. Campo do Zeca Soares 
24. Bóia de Luz 
25. Bóia Encarnada 
26. Farol Encarnado 
27. Farol Branco 
28. Bóia encarnada 

 
29. Farol do Satya 
30. Bóia Preta 
31. Farolzinho 
33. Bóia Verde 
34. Croa do Capão dos Porcos 
35. Lameirão 
36. Croa da Olaria ou Croa do 
Potreiro 
37. Farol da Tuna 
38. Sarangonha 
39. Croa do Oeste 
40. Croa do Ambu 
41. Ninguém soube dizer o 
nome desta croa 
42. Lagoa 
43. Bóia Preta 
44. Croa da Tuna 
45. Croa do Diamante ou do 
Mosquito 
46. Farol do Diamante 
47. Croa da Boca do 
Pesqueiro ou Croa do Toco 
48. Costão do Ambu 
49. Ilha dos Marinheiros 
50. Croa da Cascuda 
51. Zumbi 
52. Furado 
53. Ilha dos Cavalo 
54. Farol 35 
55. Croa 35 

 
57. Croa da Aviação 
56. Costão da Marambaia 
58. Croa da Mesa 
59. Croa da Panasqueira 
62. Croa da Swift  
60. Rio Grande 
61. Aviação 
63. Ponte dos Franceses 
64. Barraquinha 
65. Croa das Barraquinha 
66. Barra 
67. Boca da Barra 
68. Várzea 
69. Ponta Rasa 
70. Areias 
71. Capivara 
72. Arroio das Capivara ou do 
Velho Alfredo 
73. Passinho 
74. Arroio do Passinho 
75. Saco do Retiro 
76. Croa do Medanha  
77. Croa do Cemitério 
78. Cemitério 
79. São José do Norte 
80. Cacuruto 
81. Sanga do Chico 
Rodrigues 
82. Vila da Barra 

 
83. Bico do Brasileiro 
84. 5ª Seção da Barra 
85. Graxa 
86. Croa do Meio 87. Croa do 
Cacuruto 
88. Croa da Mariana 
89. Trapiche da Vila da Barra 
90. Croa dos ovo 
91. Ilha dos ovo  
92 - Ninguém soube dizer o 
nome desta croa 
93. Ilhota do Arvoredo ou 
Ilha dos ovo 
94. Ilhota do Arvoredo ou 
Ilha dos ovo 
95. Croa das Capivara 
96. Croa da Satya 
97. Canal velho e Canalete 
98. Parcelado 
99. Croa do Farol Encarnado 
100. Croa do Quinquinha 
101. Croa do Beco 
102. Croa do Serafin 
103. Croa do Ramiro 
104. Croa da Celestina 
105. Costão do Mosquito 
106. Croa do Tamanduá 
107. Ponta do Mosquito 
108. Croa do Potreiro 
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Figura 4: Mapa mental do território de pesca da comunidade da Torotama. 
Fonte: Comunidade de Pesca da Torotama. 

 

 

3.1.4.3. Levantamento bibliográfico do êmico 

 

 

Uma ampla revisão bibliográfica foi feita selecionando-se as principais publicações 

etnocientíficas no sentido de uma abordagem do êmico em nível de ciclos conceituais, de 

atividades e de calendários dos CETs na produção de modalidades de territórios ligados a 

implementação de sistemas de manejo de recursos pesqueiros tradicionais (MTs). As 

publicações etnocientíficas, junto com os dados de campo (ver item anterior), compõem a 

base de dados sobre o ciclos conceituais, dos ciclos de atividades e de calendários produzidos 

pelos CETs da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Foram levantadas duas teses de doutorado (KALIKOSKI, 2002 e ADOMILLI, 2007), 

cinco dissertações de mestrado (ALTMAYER, 1999; PASQUOTTO, 2005; BAREÑO, 2008; 
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BRAVO, 2011; RIBEIRO, 2012), uma monografia de graduação (BICCA, 2009), três artigos 

em revistas internacionais (KALIKOSKI et al, 2002; FREITAS e TAGLIANI, 2008 e 

SCHAFER e REIS, 2008), um artigo em evento internacional (ALMUDI et al, 2004), um 

artigo em livro internacional (KALIKOSKI e VASCONCELOS, 2007), dois artigos em 

revista nacional (KALIKOSKI et al, 2006, MOURA e DIEGUES, 2009), dois artigos em 

eventos nacionais (QUEVEDO NETO et al, 2009, PAULA et al, 2010), um capítulo de livro 

no Brasil (ADOMILLI, 2012) e um relatório técnico (KALIKOSKI; VASCONCELOS, 

2013), num total de 19 publicações dentro da temática. 

No entanto, são os dados de trabalho de campo que estabelecem um eixo de diálogo 

com a bibliografia etnocientífica levantada e, por isso, nem todas as publicações contribuíram 

para a descrição em nível de ciclos conceituais, ciclos de atividades e de calendários 

tradicionais produzidos pelo CET. 

 

 

3.1.4.4. Coleta de dados éticos: entrevistas 

 

 

Como foi dito anteriormente, sabe-se que a INC 2004 foi formulada no FLP. Este item 

tem como objetivo principal identificar a partir do FLP a comunidade epistêmica que 

produziu e mobilizou conhecimentos e verdades na elaboração da INC 2004. Junto com os 

dados do item posterior, pretende-se desvelar a análise e a representação da realidade 

desenvolvidas e estruturadas a partir dos conhecimentos e das verdades produzidos e 

mobilizados, os regimes epistemológicos de inteligibilidade, que tornam a realidade 

inteligível de modo a possibilitar a prática governamental via INC 2004. 

Para definir a comunidade epistêmica foi utilizada o método da bola de neve de Bailey 

(1982). Os entrevistados foram apontados pelos membros do FLP no período da formulação 

da Portaria no171/98, consolidada posteriormente com a sua reedição com algumas 

modificações na INC 2004, ou por membros atuais como principais lideranças neste processo 

de formulação. O ponto de partida do método da bola de neve foram duas pessoas: a Profa. 

Dra. Daniela Coswig Kalikoski e o Sr. Cláudio Costa. A primeira era membro do FLP durante 

o período das entrevistas e conheceu algumas lideranças que participaram da formulação da 

Portaria no171/98 durante a execução da sua tese de doutorado The forum of the Patos 

Lagoon: an analysis of comanagement arrangement for conservation of coastal resources in 

southern brazil, que tinha o FLP como temática principal. O segundo era membro do FLP, 



153 

representante da Pastoral da Pesca, durante a formulação da portaria supracitada. O 

pesquisador já o conhecia anteriormente através da sua esposa, D. Vera, que foi aluna do 

pesquisador no Curso Pré-Vestibular Utopia. 

Através do método da bola de neve chegou-se a mais sete lideranças principais, além 

de Cláudio Costa, pertencentes às seguintes instituições no período da formulação da portaria 

supracitada: Dra. Enir Girondi Reis e Dr. Fernando D’Incao49, docentes da FURG; Amilton 

Rodrigues, Chefe da Unidade do CEPERG; Adriane Lobo, técnica da EMATER-RS; Sr. 

Carlinhos, Presidente da Colônia Z2; Sr. Roberto Passos, Presidente da Colônia Z3; e Sr. 

Ricardo Olindo Alves, Presidente da Colônia Z8. 

Do total de oito lideranças indicadas, apenas o Sr. Amilton Rodrigues e o presidente 

da Colônia Z8 não foram entrevistados: o primeiro por se recusar a ser entrevistado e o 

segundo por não ter sido localizado. Todos os outros foram entrevistados individualmente e 

uma única vez durante o primeiro semestre de 2011 (de janeiro a junho de 2011) totalizando 

pouco mais de seis horas de entrevistas parcialmente estruturada com as seguintes perguntas 

norteadoras: 

• Como foi o processo de formação do FLP? 

• Quem participou ativamente da formação do FLP? 

• Como foi o processo de formulação da Portaria Portaria no171/98 e da INC 

2004? 

• Quais foram os atores que tiveram papéis ativos no processo de formulação 

desta legislação? Que papéis/funções desempenharam estes atores? 

• Como foi o processo de participação dos pescadores? 

• Foram utilizadas ou realizadas pesquisas para embasar a legislação? Quais? 

(Perguntas exclusiva para os pesquisadores). 

Uma única entrevista com cada um dos entrevistados foi suficiente para se atingir 

níveis de consistência informativa considerados suficientes para a identificação da 

comunidade epistêmica que governamentaliza a INC 2004 e dos regimes epistemológicos de 

inteligibilidade que embasam as ações do Estado Moderno via INC 2004. Os dados destas 

entrevistas vão ser triangulados com os dados oriundos do levantamento bibliográfico da 

                                                
49 Há controvérsias sobre a ativa participação de D’Incao no FLP. Algumas lideranças tem ele muito presente na 
memória e como ativo participante e outros dizem que ele não participou de muitas reuniões. No entanto, como 
será visto nos resultados e discussões desta tese, ele é a figura central no que se refere ao MM do camarão-rosa 
(Farfantepenaeus paulensis). 
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literatura científica. No item seguinte, descreve-se o procedimento deste levantamento 

bibliográfico. 

 

 

3.1.4.5. Levantamento bibliográfico do ético 

 

 

Uma ampla revisão bibliográfica foi feita selecionando-se as principais publicações 

das ciências naturais sobre o estuário da Lagoa dos Patos no sentido de uma abordagem do 

ético em nível de ciclos conceituais, de ciclos de atividades e de calendários tradicionais na 

produção de uma modalidade de território ligado ao MM. Além de definir os ciclos 

conceituais e dos calendários, pretende-se definir, junto com os dados do item anterior, os 

regimes epistemológicos de inteligibilidade que tornam a realidade inteligível de modo a 

possibilitar a prática governamental via INC 2004. Espera-se assim definir-se o modo como 

opera a territorialização estratégica na (i)materialização da INC 2004 e, consequentemente, o 

processo de des-re-territorialização de pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos Patos 

gerado pela INC 2004 na imposição de um MM. 

As publicações científicas foram levantadas de acordo com as indicações dos 

pesquisadores entrevistados no FLP e com a temática Manejo de recursos pesqueiros e Ciclo 

de vida para quatro recursos pesqueiros regulamentados na Instrução Normativa Conjunta de 

2004 (INC 2004). A INC 2004 regulamenta o calendário e as técnicas de pesca a serem 

utilizadas para quatro recursos pesqueiros em um determinado espaço: o camarão-rosa 

(Farfantepenaeus paulensis), a corvina (Micropogonias furnieri), o bagre (Genidens barbus) 

e a tainha (Mugil platanus). Foram levantadas um total de 74 publicações para todos os quatro 

recursos pesqueiros e para as publicações com recomendações gerais para o manejo de 

recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos preferencialmente até o ano de 2005, 

salvo algumas exceções indicadas pelos pesquisadores entrevistados, publicações que 

explicam posteriormente verdades científicas não publicadas até 2005 ou trabalhos de 

compilação (ver TABELA 1). 

Além da bibliografia específica para cada um dos recursos pesqueiros, foram 

levantados também bibliografia específica sobre a hidrodinâmica estuarina devido a 

bibliografia científica dos respectivos pescados indicam que o ciclo migratório de cada um 

deles depende da hidrodinâmica estuarina e cita diversas publicações sobre a hidrodinâmica 

estuarina para explicar alguns fenômenos. Neste sentido, para a abordagem do ético (ratio 
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governamental) CET/CMp e MT/MM foi necessário incorporar a bibliografia da 

hidrodinâmica estuarina. Dentro desta temática, foram levantadas 46 publicações científicas 

no total até o ano de 200450, conforme pode ser visto na Tabela 2. 

Após a coleta dos dados descrita neste item, procede-se a análise dos dados. Este 

procedimento será descrito no item seguinte. 

 
Tabela 1: Levantamento bibliográfico nas temáticas ciclo de vida  e MM. 

Tema Formato Publicação Total 

C
ic

lo
 d

e 
vi

da
 

C
am

ar
ão

-r
os

a 

Doutorado Preto (2009) 

21 

Mestrado Delevedove (1996), Pereira (1986) 
Graduação Ruas e D’Incao (2006) 
Revista Internacional Schroeder e Castelo (2010), Moller et al (2009) 

Revista Nacional 
Castello e Möller (1978), Boff e Marchiori (1984), D’incao (1978; 1984; 1990, 
1991), D’Incao e Calazans (1978), Marques (1997), D’Incao et al (2002), 
Vieira et al (1996), Moller et al (2009) 

Artigo Congres 
Internacional Vianna e D’Incao (2006), Castelo (1985) 

Anais Congresso Nacional Moreira et al (2000), Ruas et al (2009) 

Ta
in

ha
 

Doutorado Vieira (1985), Vieira (1991) 

10 

Mestrado Ferreira (2007), Alarcón (2002), Raseira (2003) 
Graduação Marques (1994) 
Especialização Oliveira (2003) 
Artigo Congresso 
Internacional Castello (1985) 

Revista Internacional Reis e Pawson (1999) 
Revista Nacional Vieira e Scalabrin (1991) 

C
or

vi
na

 

Doutorado Vieira (1991), Reis (1992) 

15 

Mestrado Franzen (2010), Cabral (2002), Albuquerque (2003), Pereira (1986) Raseira 
(2003) 

Graduação Marques (1994) 
Especialização Oliveira (2003) 
Revista Nacional Vazzoler (1991), Gonçalvez et al (1999), Figueiredo e Vieira (1998) 
Revista Internacional Reis e Pawson (1999), Figueiredo e Vieira (2005) 
Artigo Congresso 
internacional Castello (1985) 

B
ag

re
 Doutorado Vieira (1991) 

9 Mestrado Pereira (1986); Araújo (1983) 
Graduação Marques (1994) 

                                                
50 Há algumas exceções para o ano delimitado às publicações. Algumas compilações publicadas posteriormente, 
que expressam ou simplificam o pensamento governamental na implementação de um MM via INC 2004, ainda 
não publicado até o ano de 2004, foram utilizadas na análise e tiveram seu uso devidamente justificado em cada 
caso. 
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Especialização Oliveira (2003) 
Revista Internacional Velasco et al (2007) 
Revista Nacional Reis (1986b) 
Artigo Congresso 
Internacional Castello (1985) 

Relatório Técnico Reis (1986a) 

M
an

ej
o 

Graduação Lilja (1999), Lima (1999), Branco Júnior (1981), Schroeder (2009) 

19 

Especialização Silva (2003), Zuchoski (2004), Lopes (2001) 

Artigo Nacional Haimovici (1996), Boffo e Reis (2003), Reis (1993), Castello e Haimovici 
(1991), Reis et al (1994), Hartmann e Svaldi (2002) 

Artigo Internacional Reis e D’incao (2000), Reis e Pawson (1992), Tagliani et al (2003), Reis et al 
(1999), Reis e D’Incao (2002) 

Artigo Congresso 
Internacional Castello (1985) 

 74 
 
 
Tabela 2: Levantamento bibliográfico na temática hidrodinâmica estuarina. 

Formato  Publicação Total 

Doutorado Herz (1977), Fernandes (2001) 

46 

Mestrado Giordano (2008), Saldanha (2003), Cecílio (2004), Marques (2005), Fetter Filho 
(1999) 

Graduação Vitta (2006), Hirata (2005), Cherbele (2000), Vaz (2003), Bonilha (1996), Schiller 
(2004), Gonçalvez (2010), Fisher (2005), Costa (2005) 

Revista Internacional 
Moller et al (1996; 2001; 2009), Fernandes et al (2002), Garcia et al (2004) 
Janeiro et al (2008), Fernandes et al (2004), Moller et al (2007), Castelão e Moller 
(2006), Fernandes et al (2005), Odebrecht et al (2005) 

Revista Nacional 
Closs (1962), Castello e Moller (1978), Mata e Möller (1993), Braga e Krusche 
(2000), Absy e Zavialov (1999), Castelão e Moller (2003), Sartori (2003), 
Monteiro et al (2005) 

Publicação Anais de 
Congresso Nacional Calazans (1978), Giordano et al (2005), Giordano et al (2007), Vitta et al (2005) 

Livro ou capítulo de livro Garcia (1998), Niencheski e Baungarthen (1998), Moller e Castaing (1999), 
Miranda et al (2002), Moller e Fernandez (2010) 

Relatório técnico Barcellos (1968), Bordas et al (1984) 
 

 

3.1.5. Análise dos dados 

 

 

Do ponto de vista etnocientífico e a partir dos objetivos propostos, Marques (1991) 

considera como dados de pesquisa as expressões verbais de conteúdos cognitivos inseridos 

numa cena cultural: a pesca no Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Mangaba de Alagoas. 

Na cena cultural da pesca no estuário da Lagoa dos Patos emergem conflitos ambientais 
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territoriais em função de diferentes modos de conhecer que disputam a produção do espaço 

estuarino. 

Os modelos do êmico serão descritos a partir dos dados oriundos do cenário de 

pesquisa de campo nas temáticas CET, do território tradicional e MT complementadas pela 

literatura etnocientífica para gerar o(s) ciclo(s) conceitual(is), o(s) ciclo(s) de atividade(s) e 

o(s) calendário(s) da coletividade regional de pesca em seus respectivos territórios 

(i)materializados no estuário da Lagoa dos Patos. Já os modelos do ético serão descritos a 

partir da literatura científica da temática Hidrodinâmica estuarina, Ciclo de vida e Manejo de 

recursos pesqueiros complementada pelas entrevistas da comunidade epistêmica também para 

gerar o(s) ciclo(s) conceitual(is), o(s) ciclo(s) de atividade(s) e o(s) calendário(s) que 

embasam a representação do estuário da Lagoa dos Patos e do calendário oficializado da INC 

2004 e as ações governamentais via INC 2004. 

Via de regra, será escolhido o fragmento discursivo que se considera descrever melhor 

os modelos (o representante ideal) a serem analisados separadamente, o dos CETs das 

comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos e o do ratio 

governamental da comunidade epistêmica. Quando não houver tal representante, serão 

utilizados tantos fragmentos discursivos forem necessários para que o modelo seja descrito 

satisfatoriamente (ver MARQUES, 2001). Os fragmentos das descrições dos respectivos 

modelos foram obtidos: 1 – no cenário de trabalho de campo e complementados pela literatura 

etnocientífica; 2 – da literatura científica, das entrevistas da comunidade epistêmica e da INC 

2004. 

Para a obtenção de modelos nativos adota-se a proposta de Werner (1969) modificada. 

Para este autor, os modelos nativos podem ser obtidos sob dois critérios: a partir da união ou 

da intersecção das diversas competências individuais. Neste trabalho, estes modelos serão 

gerados principalmente sob o segundo critério, embora em algumas situações recorre-se ao 

primeiro critério. A utilização do segundo critério como eixo de obtenção dos modelos nesta 

pesquisa com metodologia marcadamente qualitativa é a prioridade em se construir modelos 

qualitativamente compartilhados entre os especialistas escolhidos. A possibilidade de 

utilização do critério de união das diversas competências individuais é a abertura a 

informações compartilhadas, porém sub-reptícias, esquecidas durante a entrevista ou ainda 

raramente lembradas com precisão. 

Os modelos (ciclos conceituais, ciclos de atividades e calendários) do êmico e do ético 

serão representados conforme Moura (2012). 



158 

Das diferenças entre os modos de conhecer e da tentativa de imposição de um MM via 

INC 2004 sobre o(s) MT(s) da coletividade regional dos pescadores do estuário da Lagoa dos 

Patos, emergem os conflitos ambientais territoriais na disputa sobre a produção do espaço. A 

partir dos diferentes modos de produção do espaço do CET e do ratio governamental é 

possível analisar o processo de des-re-territorialização das comunidades da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, ou seja, como o ratio governamental opera 

estrategicamente na destruição dos territórios tradicionais (i)materializando-se 

(territorialização estratégica) e como o CET opera taticamente no sentido de resistir a 

destruição dos seus territórios (i)materializando-se (territorialização tática). 

Com relação ao cenário de pesquisa de campo, vale ressaltar que ele está inserido no 

cenário da pesca do estuário da Lagoa dos Patos, o que gera diversas implicações na análise 

dos dados. Para os dados coletados durante a construção do cenário de pesquisa de campo 

implica que na codificação do dito e do não-dito registrado ou transcrito será considerado: 

• Conjuntura e contexto histórico da pesca no estuário da Lagoa dos Patos em que 

ocorreu o processo de inserção em campo; 

• Contextos comunitários durante o processo de construção do cenário de pesquisa; 

• Cenário de pesquisa de campo construído junto aos nativos; 

• Momento do cenário da pesquisa de campo de cada uma das entrevistas; 

• Momento do cenário de pesquisa de campo de cada uma das anotações do caderno de 

campo; 

• Momento do cenário de pesquisa de campo na construção dos mapas; 

Cada um dos fragmentos discursivos esquadrinhados, categorizados e escolhidos não 

serão descontextualizados de sua matriz discursiva e do cenário de pesquisa de campo em que 

ele foi gerado. 

O contexto histórico da pesca no estuário da Lagoa dos Patos não é importante apenas 

para situar o processo de inserção em campo. Para discutir o processo de des-re-

territorialização também é necessário situá-lo em um contexto histórico de colonização 

cultural, inclusive nos valores, verdades e conhecimentos produzidos e mobilizados por uma 

ou mais comunidades epistêmicas ao longo da história da governamentalização do manejo de 

recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos. Dito de outro modo, os regimes 

epistemológicos de inteligibilidade que embasam a ação governamental via INC 2004 são 

resultado de um processo histórico de colonização cultural. Para definir os regimes 
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epistemológicos de inteligibilidade, os trabalhos científicos de todas as temáticas e as 

entrevistas com a comunidade epistêmica serão utilizados como fonte de dados. 
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4. A HISTÓRIA DO MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS NO ESTUÁRIO DA 

LAGOA DOS PATOS: UM CAMPO DE DISPUTA. 

 

 

A história do manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos tem sido 

um campo de disputa. De um lado, autores como Reis (1986a; 1992; 1993; 1999), D’Incao 

(1991; 2000), Branco-Junior (1979; 1981) e outros tem produzido uma versão que 

responsabiliza a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos pelo colapso 

dos recursos pesqueiros e a um contexto internacional e nacional de política governamental 

para o setor industrial pela quebra das indústrias de pesca no RS. Esta versão é a que 

governamentaliza o sistema de manejo de recursos moderno (MM) no RS. De outro, autores 

como Souza (2001; 2003), Pasquotto (2005), Adomilli (2007) e demais autores tem 

evidenciado as políticas nacionais para o setor pesqueiro, sobretudo após o famigerado 

decreto-lei 221/67, como responsável pelo colapso dos recursos pesqueiros, pela quebra das 

indústrias de pesca e pela crise social da pesca artesanal. 

Nesta tese, será adotada uma estratégia interpretativa de ambos os grupos de autores. 

As estratégias interpretativas, segundo Hassig (2001), não se trata de fatos, mas de como eles 

são apresentados e trazidos para subsidiar uma questão em debate, no caso A história do 

manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos. Trata-se da adoção de uma 

orientação teórica, uma abordagem foucaultina dos dois grupos de autores para a construção 

de versões sobre esta história e identificar qual das versões governamentaliza o Estado 

Moderno na implementação de um sistema moderno de manejo de recursos pesqueiros. Neste 

sentido, o texto base da abordagem adotada é de Foucault (2008). 

Sendo uma abordagem foucaultiana, a ênfase é na mediação espacial do poder na 

produção de um espaço (LEGG, 2007), disciplinado e de R-existência. Como aqui investiga-

se uma porção específica da natureza, o estuário da Lagoa dos Patos, e uma singular atividade 

de produção a partir do espaço, o manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos 

Patos, a ênfase é na mediação espacial do poder construída historicamente através do manejo 

de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos. 

Desta forma, a terceira parte da tese tem como objetivo fornecer um contexto 

preliminar da violência epistêmica impetrada pelo Estado de caráter colonial na produção de 

um espaço disciplinado através da imposição de um modo de regulação do comportamento 

humano em relação ao ambiente, ou seja, de um sistema moderno de manejo de recursos 

naturais (MM), sobre outro, um sistema tradicional de manejo de recursos naturais (MT). A 
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produção de um espaço disciplinado ocorre principalmente após a governamentalização do 

manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos na implementação de um 

sistema moderno de manejo de recursos (MM). 

Para cumprir estes objetivos, esta terceira parte será dividida em dois itens. No 

primeiro item, pretende-se fazer uma história da governamentalidade do MM no RS, 

identificando a comunidade epistêmica que mobiliza conhecimentos e verdades para o ratio 

governamental e os regimes epistemológicos de inteligibilidade que tem embasado 

historicamente a ação governamental na implementação de um MM. No segundo item, 

descreve-se a história do manejo de recursos no RS que é oficializada pela comunidade 

epistêmica que governamentaliza o MM no RS e, assim, amplia-se o escopo dos regimes 

epistemológicos de inteligibilidade dentro dos quais o Estado Moderno age na produção de 

um espaço disciplinado. 

Ao final desta parte, espera-se vislumbrar os problemas da modernização da pesca em 

contextos de encontro culturais em que se inserem a INC 2004 e pontuar os regimes 

epistemológicos de inteligibilidade que embasam as ações governamentais via INC 2004. 

Portanto, espera-se obter com esta leitura proposta de ambas as tendências de autores que 

produzem diferentes versões sobre a história do manejo de recursos pesqueiros no RS, 

separadas nestes dois itens, e os regimes epistemológicos de inteligibilidade com os quais o 

Estado Moderno tem operado na tentativa de produção de um espaço disciplinado. 

 

 

4.1. A produção de um sistema moderno de manejo de recursos pesqueiros. 

 

 

Neste item pretende-se fazer uma história da governamentalização do MM no RS 

através de uma leitura foucaultiana da bibliografia que aborda o contexto nacional e os efeitos 

locais do que McGoodwin (1990) chama de políticas de manejo de recursos pesqueiros. 

Primeiramente irá ser feito os antecedentes da implementação do MM para, em seguida, 

entrar na história da governamentalização do MM. 

 

 

4.1.1. Antecedentes 
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Pipi, j'ai faim! 
Messieurs et dames, il ne faut pas sous-estimer la force du verbe. Ce cri de l'enfant 
laboura chez Pipi le corps, l'âme, et le reste s'il en est. (...). Parfois, il disparaissait en 
forêt avec la tribu des rastas, avide des secrets que la terre leur confiait. (...) les 
rastas avaient renoué l'ancestrale connivence de l'homme avec la terre. Riches 
d'humilité, d'une simplicité d'humus, ils s'étaient introduits dans l'harmonie des bas-
bois, des insectes et raziés, du ciel et du sol, récoltant une science naturelle. (...). De 
visites en visites, (...), Pipi devint comme certains rastas expert végétal, artiste 
agricole (Patrick Chamoiseau, 1986 : p.195-196). 

 

Antes da chegada dos colonizadores portugueses, a Lagoa dos Patos foi palco de 

práticas pesqueiras de habitantes nativos, especialmente índios Guaranis, considerados 

exímios pescadores (MARQUES, 1980; MENESTRINO e MENTZ RIBEIRO, 1995; 

FREITAS, 2003). Historicamente, a região de Rio Grande e a do Prata foram ocupados por 

indígenas chamados Minuanos e Charruas 51 , respectivamente, (FREITAS, 2003; 

MENESTRINO e MENTZ RIBEIRO, 1995), além de outros subgrupos Guaranis que 

habitavam ou se deslocavam às margens da Lagoa dos Patos52 como os Tapes encontrados na 

região de São Lourenço do Sul (Serra dos Tapes) (PASQUOTTO, 2005), de Rio Grande e de 

Estreito (TORRES, 1995; FREITAS, 2003;) e os Arachanes encontrados na de São Lourenço 

do Sul.  A diversidade de artes de pesca dos Tapes e Arachanes (canoas feitas de troncos de 

árvores escavados – ‘pirogas’ -; pesca com anzóis feitos com pequenas pedras ou dentes de 

animais; pesca com lanças, arco e flecha e peneiras, ‘puçás’ – pequenas redes ligadas a um 

arco de madeira -; pesca com venenos naturais em arroios e enseadas, etc.) permite inferir que 

dispunham de técnicas para capturar a grande maioria das espécies de pescados da Lagoa, 

banhados e arroios. Algumas pescas eram realizadas somente por homens (pesca de arco e 

flecha, por exemplo) e outras por homens e mulheres (pesca com peneiras e redes, por 

exemplo) (PASQUOTTO, 2005). 

Com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses no Rio Grande do Sul e a 

fundação da província de Rio Grande de São Pedro (em 1737), os indígenas começaram a ser 

afastados para regiões de mais difícil acesso, devido à incursão de bandeirantes a fim de 

capturar escravos nativos (PASQUOTTO, 2005). A tomada da província de Rio Grande de 

São Pedro dos portugueses pelos espanhóis em 1763 dispersou os habitantes luso-brasileiros 

em vários pontos da margem ocidental e oriental da Lagoa dos Patos até o limite norte onde 

                                                
51 Apesar dos registros Charruas serem mais frequentes na bacia do Prata, também há registros na região da 
cidade do Rio Grande (RUIVO, 1994).  
52 Não só a Lagoa dos Patos, mas em todo complexo Lagunar Mangueira-Patos-Mirim há registros da presença 
de Minuanos e Charruas (MARQUES, 1980).  
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fundam a Freguesia de São Luís de Mostardas, hoje município de Mostardas (MARQUES, 

1980; TORRES, 1995). 

Para assegurar a conquista do território em meio aos conflitos, a Coroa Portuguesa 

concede posse de sesmarias a representantes militares do Exército de Portugal no Brasil, 

especialmente terras de fronteiras e do entorno de rios e de lagoas navegáveis. Neste contexto, 

todo o entorno da Lagoa dos Patos adquire importância especial por ser a principal saída para 

o oceano da região hoje conhecida como o Estado do Rio Grande do Sul (MARQUES, 1980; 

PASQUOTTO, 2005). Com o apossamento de terras via implantação das sesmarias, toda 

terra tornava-se, em princípio, da nação portuguesa, ou seja, de domínio público, sem se 

considerar os eventuais sistemas de propriedade dos povos nativos (NOZOE, 2006).  Por 

volta de 1780, o sistema pesqueiro indígena entra em decadência como consequência da 

imposição deste sistema de posse e acesso a terra que, neste caso, impedia aos indígenas o 

acesso aos recursos pesqueiros da Lagoa dos Patos ao mesmo tempo em que os tornava de 

livre acesso aos colonizadores e à mão-de-obra das charqueadas e das sesmarias 

(PASQUOTTO, 2005). 

Com a decadência do sistema pesqueiro indígena, nasce com a colonização o sistema 

pesqueiro de subsistência nas charqueadas. A pesca na Lagoa dos Patos passa a ser praticada 

também por descendentes de açorianos, em regime familiar 53 , que obedecem a uma 

complementaridade entre pesca e agricultura. Apesar do clima de hostilidade entre os colonos 

e os índios, sucede-se um intercâmbio técnico e cultural na arte pesqueira (SOUZA, 2001; 

PASQUOTTO, 2005; ADOMILLI, 2007). Torres (1995), numa análise da obra de Simão 

Pereira de Sá sobre o contexto de formação do povoado de Rio Grande de São Pedro, pontua 

as duas faces (eliminação/incorporação) da relação entre índios e portugueses: 
 

O confronto com indígenas, diferente da mera substituição destes “bárbaros” por 
agentes da civilização, encontrou uma série de outras mediações e dinâmicas entre 
europeus e índios. A dinâmica biológica e cultural foi mais intensa que o receituário 
da mera substituição dos “bárbaros” numa visão linear-excludente (: 28-29). 

 
A incorporação de elementos indígenas se dá num processo de readaptação das 

técnicas de captura e na absorção do conhecimento nativo sobre o ambiente biofísico da 

região por parte dos conquistadores para a praticabilidade da pesca no local (ADOMILLI, 

2007). Em São Lourenço do Sul, na região das charqueadas, há registros de aporte de 

conhecimentos e técnicas da cultura afrodescendente ao sistema pesqueiro já na segunda 
                                                
53  Homens, mulheres e crianças trabalhavam na confecção dos petrechos, no processamento e na 
comercialização do pescado, mas normalmente somente os homens trabalhavam nas atividades de captura e 
(PASQUOTTO, 2005). 
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metade do século XVIII (PASQUOTTO, 2005), enquanto que em Rio Grande, na Ilha dos 

Marinheiros, há registros da prática da pesca por negros na primeira metade do século XIX 

(MAESTRI, 1979 apud FREITAS, 2003)54. Em São José do Norte os registros apontam 

influências afrodescendentes apenas após a segunda metade do século XX (final da década de 

1970) (ADOMILLI, 2007). Em consonância, Diegues e Arruda (2001) afirmam que os litorais 

de Santa Catarina (SC) e do Rio Grande do Sul (RS) foram colonizados no século XVIII por 

descendentes de imigrantes da ilha dos Açores, da Madeira e portugueses continentais que se 

miscigenaram com índios e negros55. 

Na segunda metade do século XIX há dois acontecimentos que geram mudanças no 

sistema pesqueiro de subsistência para um sistema pesqueiro de abastecimento no estuário da 

Lagoa dos Patos. Um deles é a abolição da escravatura em 1888 que vai contribuir para uma 

mudança de eixo econômico do sul, capitaneado por Rio Grande, para o norte do RS, 

capitaneado por Porto Alegre: 
 

Esta transformação, do ponto de vista geográfico, significa a passagem da 
hegemonia econômica do sul para o norte, do latifúndio para a pequena propriedade, 
da pecuária para a lavoura. Obviamente as cabeças de zona – Rio Grande e Porto 
Alegre – sofrem as consequências da mudança. A capital volta a tornar-se o grande 
centro econômico do Estado (SINGER, 1977: 164). 

 
Com o fim da escravatura e a mudança do eixo econômico do sul para o Norte do RS, 

as charqueadas entram em decadência e algumas famílias de pescadores que realizavam a 

pesca de forma complementar às atividades das Sesmarias (agricultura, criação de gado, etc.) 

já começavam, no final do século XIX e início do XX, a se dedicar exclusivamente à pesca. 

Surge, então, a categoria pescador artesanal (PASQUOTTO, 2005). 

Outro acontecimento considerado importante para uma mudança no sistema pesqueiro 

do RS é o fluxo imigratório precípuo de portugueses pescadores artesanais, sobretudo de 

Povoa do Varzim, desde as últimas décadas do século XIX até meados do século XX. Estes 

imigrantes se concentraram no Rio de Janeiro, onde formam comunidades de pescadores, e 

posteriormente parte deles se transfere para outras regiões do país, entre elas destaca-se a 

                                                
54 A influência afrodescendente na pesca do RS é algo que precisa ser melhor pesquisado, pois pode haver uma 
defasagem temporal nos registros desta influência cultural no município de Rio Grande e em outros municípios 
do RS, como São José do Norte e Pelotas, por exemplo. Todas estas cidades utilizaram-se de mão-de-obra de 
escravos oriundos da África desde os primórdios da colonização e, provavelmente, a influência da cultura de 
matriz africana na pesca do estuário da Lagoa dos Patos deve ter acontecido durante o sistema pesqueiro de 
subsistência das charqueadas. 
55 A miscigenação e o hibridismo cultural ocorrido no RS entre descendentes de portugueses, indígenas e negros 
na formação cultural dos pescadores artesanais gaúchos não é um evento regional. Segundo Silva (2001: p.11) a 
formação das culturas de canoeiros, marinheiros e pescadores em todo o Brasil portam influências europeias, 
africanas e indígenas profusas e inseparáveis. 
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cidade do Rio Grande e São José do Norte (SOUZA, 2001; ADOMILLI, 2007). Inicialmente, 

a relação dos poveiros com os pescadores nativos, descendentes de açorianos, é de pouco 

contato com predominância de casamentos endogâmicos e a formação de uma comunidade de 

trabalho étnica bem coesa para a manutenção das suas tradições. Os poveiros voltam-se para a 

subsistência e a base do trabalho é o núcleo familiar (ADOMILLI, 2007). 

Portadores de uma experiência pesqueira de séculos de desenvolvimento, os poveiros 

dispunham de técnicas consideradas de maior capacidade de captura de pescado que as dos 

descendentes de açorianos que, até aquele momento, poucos se dedicam exclusivamente à 

pesca. Há a introdução de novos materiais (corda, arames e ferro), novas ferramentas para a 

construção de canoas e de um processo produtivo mercantil na região (PASQUOTTO, 2005; 

ADOMILLI, 2007). 

A introdução de novas ferramentas e materiais reforça o processo de externalização 

(dependência de produtos do comércio) que já existia no sistema de pesca de subsistência com 

a compra das linhas de gerbo e de algodão para a confecção das redes e panos de algodão para 

a confecção de velas. Por outro lado, a utilização de elementos retirados diretamente da 

natureza persistiu até os anos 1960/70, alguns dos quais provavelmente remontam à 

experiência pesqueira indígena: bóias de “porongo” ou “corticeira”, pedras para peso nas 

redes, fibras para armadilhas e infusão de redes feitas de “capororóca” (Rapanea spp) e 

“aroeira” (Schinus molle), ambas nativas da orla da Lagoa dos Patos, que aumentam a 

durabilidade das redes devido suas cascas ricas em tanino (COSTA, 1999). 

Ainda assim, como outrora os descendentes de açorianos, os poveiros incorporam à 

sua bagagem técnica elementos nativos que favorecem a adequação do seu conhecimento ao 

novo ambiente generoso em estoques de diversas espécies de pescado (PASQUOTO, 2005). 

Disso deriva que, até recentemente, em diferentes regiões do Estado ainda é possível 

encontrar traços da cultura indígena na cultura pesqueira do Rio Grande do Sul como 

armadilhas, as “pirogas” e toponímias registradas nos trabalhos de Pasquotto (2005), de 

Adomilli (2007), de Kalikoski et al (2006) e Moura (2009; 2012). 

Este processo de diferenciação do sistema pesqueiro de subsistência nas charqueadas 

para o sistema pesqueiro de abastecimento no estuário da Lagoa dos Patos é resumido por 

Pasquotto (2005: p.80): 
 

Esse sistema pesqueiro começa a ser reformulado em meados do século XIX, com o 
fim da escravidão e com a decadência do ciclo econômico baseado nas charqueadas. 
O encerramento do modelo econômico de produção de charque para exportação 
coincide, em São Lourenço do Sul, com o início da colonização alemã, com um 
modelo agrícola mais diversificado e com o surgimento também de atividades não 
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agrícolas. A criação de um “mercado interno” e o desenvolvimento populacional do 
município geram as condições para que o mercado se converta, de uma forma mais 
intensa, em “mercadoria”. Estes aspectos foram responsáveis por significativas 
mudanças em relação aos diversos aspectos – sociais, econômicos e culturais – que 
influenciam a evolução e diferenciação dos sistemas pesqueiros, produzindo as 
formas de relação entre pescadores e natureza que estão nas origens dos processos 
sociais hoje presentes no município. É neste contexto que surge, conceitualmente, o 
ator social “pescador artesanal” entendido como aqueles indivíduos ou famílias que, 
empregando seus conhecimentos sobre o ambiente e sua cultura técnica, realizam a 
captura do pescado objetivando sua realização enquanto mercadoria, como a 
principal forma de assegurar sua reprodução social (PASQUOTTO, 2005: p.80). 

 
Apesar deste processo de diferenciação dos sistemas pesqueiros ser descrito para São 

Lourenço do Sul e as suas particularidades não sejam generalizáveis para todo o entorno da 

Lagoa dos Patos56, as características gerais do processo de diferenciação dos sistemas 

pesqueiros e o surgimento do pescador artesanal e do pescado enquanto mercadoria, 

principalmente a partir da decadência da agricultura, parecem guardar similitudes em todo o 

estuário da Lagoa dos Patos, já que todo o sul do Rio Grande do Sul experimentou, segundo 

Martins (2006), um modelo de colonização pautada nos grandes latifúndios escravocratas e 

pecuaristas (charqueadas). 

Por outro lado, há aparentemente um desfasamento temporal da evolução dos sistemas 

pesqueiros entre os diferentes povoamentos, vilas e comunidades de pescadores. Na Ilha dos 

Marinheiros e na Ilha da Torotama, região da então cidade do Rio Grande, os registros de 

campo apontam para uma especialização de agricultores e de pescadores-lavradores na 

atividade pesqueira também a partir do final do século XIX e início do XX com a decadência 

econômica do sul do RS57. Na Coréia, Moura (2009; 2012) afirma que o surgimento de 

pescadores artesanais vai ocorrer apenas na virada da primeira para a segunda metade do 

século XX com a derrocada da viticultura e das safras de cebola, a imigração de pescadores 

artesanais de outras comunidades e os casamentos exogâmicos entre os coreanos e integrantes 

de outras comunidades que já haviam se especializado na atividade pesqueira. No entanto, 

Pasquotto (2005: p.80) sugere uma tendência de Rio Grande experimentar este processo de 

especialização primeiro que os outros povoamentos por ser um núcleo urbano relativamente 

desenvolvido e, assim, proporcionar condições de independência das atividades agrícolas mais 

precoce aos pescadores. Em São José do Norte aparentemente é a modernização da 

agricultura (mecanização e utilização de fertilizantes e, posteriormente, agrotóxicos) na 

primeira metade do século XX e a decadência do ciclo da cebola na segunda metade do 
                                                
56 Como uma das particularidades na descrição de Pasquotto (2005) pode-se citar o fluxo migratório de alemães 
para São Lourenço do Sul enquanto em outros lugares do estuário da Lagoa dos Patos imigraram portugueses de 
Póvoa de Varzim, como foi visto acima.  
57 Dados de trabalho de campo na Coréia e na Ilha da Torotama. 



167 

mesmo século que levam muitos dos agricultores e dos pescadores-lavradores a migrarem 

para a zona urbana se especializarem na atividade pesqueira, ou seja, tornarem-se pescadores 

artesanais (ADOMILLI, 2007). Todavia, diversos nativos da Ilha da Torotama afirmam que 

aprenderam a pescar com os “poveiros” da comunidade de Capivaras, localizada em São José 

do Norte, sugerindo que lá a especialização na atividade pesqueira tenha ocorrido ao mesmo 

tempo ou até antes do que na Ilha da Torotama58. 

Novas mudanças no sistema de produção pesqueiro ampliam a capacidade de captura 

(acompanhado pelo aumento da demanda), o raio de ação, o emprego de mão-de-obra e a 

exigência de uma estrutura de capital necessária para colocar em prática o próprio sistema de 

produção e gera diferenciações internas entre os pescadores e o surgimento de um novo 

sistema pesqueiro, o mercantil de parelhas não-motorizadas. 

Alguns imigrantes portugueses adquiriram capital suficiente, outros já chegaram de 

Portugal capitalizados como F. Marques Leal Pancada, J. Cunha do Amaral, J. Gomes 

Sequeira, Francisco Furtado, M. Pereira de Almeida, F. Fernandes Troina, Torquato R. 

Pontes, Abel F. Dourado e Albano G. de Oliveira (ÁVILA MARTINS, 2001), para a 

implantação de estabelecimentos destinados às “salgas”59 e à comercialização do pescado 

para outras regiões do Brasil, como o Sudeste e o Nordeste, e até para a Europa (SOUZA, 

2001; PASQUOTTO, 2005; ADOMILLI, 2007). Até a metade do século XX, as salgas já 

eram mais de vinte (SOUZA, 2001). 

O surgimento das “salgas” estabelece um marco: o início das indústrias de pesca 

(conserva de peixe) no Rio Grande do Sul, embora o processamento do pescado ainda seja 

feito com base no trabalho familiar (ÁVILA MARTINS, 2001). Há registros da existência no 

Rio Grande do Sul de indústrias de conserva e exportação de peixe para o Sudeste do Brasil já 

no século XIX, sendo o surgimento da empresa Leal Santos em 1889 geralmente considerado 

o marco inicial da indústria de pesca em Rio Grande (IHERING, 2003; TORRES, 2011). 

A captura do pescado deixa de constituir uma atividade planejada e executada pela 

unidade familiar e passa a ser feita pela “parelha”60. No entanto, há uma hierarquização nas 

                                                
58 Dados do trabalho de campo na Ilha da Torotama. 
59 O pescado não é mais salgado apenas para consumo próprio, mas como forma de conservação possibilitando 
seu transporte e comércio às cidades mais distantes (ÁVILA MARTINS, 2001). 
60 Há variações quanto a definição de “parelhas” entre os autores pesquisados. Segundo Barcellos (1966: 21) 
consiste em uma espécie de sociedade de co-participação de 20 a 30 homens (‘proeiros’) nos quais um é 
proprietário (‘patrão’) e tem parte nos lucros maior que os demais, pois descontava as despesas da alimentação, 
motor, barco, redes, combustível, etc, dividindo o restante em quantas partes for o número de integrantes da 
“parelha”. Por conseguinte, o “patrão” obtém mais partes.  Já Pasquotto (2005) define mais detalhadamente as 
categorias de pescadores na parelha (além do ‘patrão’ e do ‘proeiro’, há os ‘remadores’, ‘lançadores de redes’ e o 
‘caidor na água’) e o número de participantes do grupo em mais de 10 indivíduos. A partir da vivência em 
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relações de trabalho e das tomadas de decisão na parelha: ainda que o patrão discuta com o 

grupo de pescadores de sua “parelha” sobre o processo de trabalho, a decisão final recai sobre 

sua pessoa, o proprietário dos meios de produção (PASQUOTTO, 2005). 

Ainda que a “parelha” tenha passado a constituir a unidade de planejamento e captura 

do pescado no lugar da unidade familiar61, as famílias dos pescadores, os pescadores e suas 

“parelhas”, percorriam a Lagoa acampando nas margens e nas ilhas. Dentro do processo 

produtivo da pesca, as famílias ainda desempenhavam um papel fundamental em São 

Lourenço do Sul: a “salga” (PASQUOTTO, 2005). As mulheres, entre outras tarefas62, 

evisceravam os peixes e as crianças limpavam o estômago63 dos bagres que eram secos e 

salgados nos varais, assim como outras partes do pescado que, após secos, formavam pilhas 

que eram cobertas com lonas (COSTA, 1999). 

Além das mudanças nas relações de trabalho, há a aquisição de embarcações maiores e 

de mais redes e da exploração de pontos de pesca mais distantes. No entanto, as embarcações, 

apesar de maiores, eram movidas em sua maioria à vela e à remo e os motores de centro a 

gasolina estão apenas começando a surgir. As “parelhas” ainda apresentam alto grau de 

artesanalidade e se caracterizam pela incorporação de mão-de-obra (PASQUOTTO, 2005). 

A partir da década de 1940, a urbanização do litoral de Santa Catarina, sobretudo em 

Florianópolis, associada à especulação imobiliária decorrente do turismo, vai gerar outro 

fluxo migratório, porém sazonal, para o Rio Grande do Sul: o de pescadores catarinenses64 65 

                                                                                                                                                   
campo, constata-se que essas variações referem-se às variações entre as comunidades pesqueiras ao longo de 
toda a Lagoa dos Patos, uma vez que na Coréia e na Ilha da Torotama as “parelhas” teriam uma terceira e quarta 
configuração, respectivamente.  
61 Segundo Ávila Martins (2001), a captura de pescado ainda é feita com base no trabalho familiar em Rio 
Grande entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Isso pode ser um indicativo da 
co-existência de diversos sistemas pesqueiros durante este período, tal como pontuado para o sistema pesqueiro 
anterior, e/ou da diversidade interna nos mesmos sistemas pesqueiros. 
62 Há registros de mulheres em São José do Norte que, além da salga relativa ao peixe e ao camarão, trabalhavam 
no descasque do camarão, em pescas próximas à praia, no arrasto em águas rasas e na confecção de redes 
(ADOMILLI, 2007). 
63 O estômago do bagre destinava-se à produção de colas pelas indústrias (COSTA, 1999).  
64 Há a desapropriação de uma série de comunidades de pescadores-lavradores de origem açoriana e a 
desorganização de seu modo de vida que passam a se dedicar exclusivamente à pesca. Esta passagem maciça da 
agricultura para a pesca significa o prenúncio de situações dramáticas. O excesso de pescadores em alguns locais 
gera conflitos e disputas pelos espaços e as inovações tecnológicas e a ampliação do mercado pesqueiro em 
Santa Catarina levam à intensificação da atividade. Consequentemente, surgem os pescadores migrantes ou 
andorinhas que em caminhões se lançam às praias de outros estados, entre elas as do Rio Grande do Sul, para a 
sobrevivência de inúmeras famílias catarinenses. Este movimento migratório ficou conhecido como a fuga de 
miséria (DIEGUES, 1983; ADOMILLI, 2007).  
65 A escolha do RS como destino migratório, no entanto, não se dá por acaso: a ligação entre Laguna e a praça da 
Colônia remonta a 1680 quando as tropas iniciam sua descida pelo litoral para a consolidação da influência 
portuguesa no Prata. Posteriormente, com a doação de algumas sesmarias na primeira metade do séc. XVIII, os 
tropeiros também se apropriam deste percurso litorâneo e na primeira metade do século XX os pescadores 
catarinenses continuam este trânsito (MARQUES, 1980). 
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(PASQUOTTO, 2005; ADOMILLI, 2007). Atrás das safras de peixes que vêm do sul, os 

pescadores catarinenses surgiam em grupos cada vez maiores no litoral gaúcho e na Lagoa 

dos Patos que foram sendo absorvidos nas “parelhas” dos portugueses, que já tinham carência 

de mão-de-obra para sua manutenção. A falta de mão-de-obra e a relação com os catarinenses 

acabaram por desestruturar as parelhas dos portugueses que, gradativamente, dão lugar às 

“parelhas dos catarinas”, em maior número e compostas de menos homens (ADOMILLI, 

2007). A frequência sistemática com que os pescadores catarinenses visitam o litoral gaúcho 

também influencia a evolução do sistema pesqueiro praticado no Rio Grande do Sul 

(PASQUOTTO, 2005), já que entre os pescadores gaúchos e catarinenses houve difusão e 

integração cultural66 (ADOMILLI, 2007). 

Na década de 1950, tem-se mais algumas mudanças importantes que afetam o sistema 

pesqueiro: avanços no transporte rodoviário que permitem percorrer maiores distâncias em 

menos tempo; as indústrias, não mais exclusivamente familiares, diversificam as formas de 

processamento do pescado (salgado, enlatado, resfriado e congelado) agregando valor ao 

pescado; as “parelhas” passam a utilizar mais frequentemente motor de centro a gasolina que 

posteriormente é substituído por motor a diesel; alguns barcos motorizados passam a levar 

gelo para os acampados e levar a produção de pescados para a indústria, pois o processo de 

salga começa a ser realizado dentro das indústrias (PASQUOTTO, 2005).  

Até então os sistemas pesqueiros de parelhas não-motorizadas quase não haviam sido 

objeto de ação do governamental no sentido de regular o uso de recursos pesqueiros no 

estuário da Lagoa dos Patos. O CET era o que regulava o uso de recursos pesqueiros. O 

manejo de recursos hegemônico no estuário da Lagoa dos Patos era tradicional com base nas 

regras de conduta das diversas comunidades de pescadores ao longo de sua costa. A partir de 

meados da década de 1940, inicia-se um processo de intervenção do Estado no sentido de 

fornecer bases institucionais, de valores e de conhecimento, ou seja, de produção de um 

espaço que fomentasse o aumento da captura de recursos pesqueiros, sobretudo pela indústria 

pesqueira. A intervenção estatal, por sua vez, inicia-se com a governamentalização do manejo 

de recursos pesqueiros que vai gerar o rompimento com o sistema pesqueiro mercantil na 

produção de um sistema pesqueiro que Pasquotto (2005) chama de Moderno. O sistema 

pesqueiro moderno é um sistema moderno de manejo de recursos pesqueiros (MM).  

                                                
66 Os casamentos exogâmicos, e, portanto, a formação de uma rede de parentesco, também contribuem para a 
integração cultural entre os pescadores catarinenses e gaúchos: tanto pescadores do RS casam-se com as filhas 
dos pescadores “catarinas” quanto os pescadores catarinas contraem casamentos com as gaúchas (ADOMILLI, 
2002, 2007).  
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4.1.2. A governamentalização do manejo de recursos pesqueiros moderno no RS 

 

 
Quand le negres savants s’inquiétaient de ses progrès, Pipi répondait : ça roule, ça 
roule, (…), et ils délaissèrent Pipi pour élucider eux-mêmes le jardin fabuleux. (…). 
Imperceptiblement quelque chose se dérégla dans le jardin. (…). Les nègres savants 
prirent les choses en main. Engrais. Pesticides. Fortifiants. Arrosage scientifique 
commandé électroniquement. Vaporisations. Thermomètres. Serres de plastique. 
Greffes. (…). Bientôt le jardin ressembla à autre chose. Les plantes avaient noirci. 
Les arbres demeuraient stériles comme des papayers mâles. Les fruits miraculés se 
racornissaient comme des cacas de lapin. Avant l’heure, infestées et verdâtres, les 
racines sortaient d’elles-mêmes. Une odeur de désolation végétale empuantit le 
quartier. (…). Traumatisé, Pipi errait dans les ruines fétides de son jardin (Patrick 
Chamoiseau, 1986 : p.202-204). 

 

A modernização capitalista da pesca gerou vários problemas em diversos estados do 

Brasil (DIEGUES, 1983), inclusive no RS (PASQUOTTO, 2005). Neste item, discute-se os 

problemas da modernização da pesca no RS que tiveram inicio com a governamentalização 

do manejo de recursos pesqueiros. Como será visto, estes problemas da modernização da 

pesca apontam para problemas da modernidade que operam estrategicamente na produção de 

um espaço disciplinado. 

Os primeiros registros oficiais produzidos sobre a atividade pesqueira por uma 

instituição governamental no estuário da Lagoa dos Patos foram elaborados em 1945 pela 

Divisão de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura (REIS, 1999). A partir de então, dados 

de desembarque são gerados anualmente com o propósito de investigar a possibilidade de 

desenvolver a pesca industrial na costa do Rio Grande do Sul (ver ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO RS, 1975). Os dados da pesca artesanal na costa litorânea próxima e da 

Lagoa dos Patos referentes às safras de 1945 e de 1946 foram consideradas animadores: 

média de 12.387 toneladas. No ano seguinte, a exploração da zona costeira marítima pela 

pesca industrial inicia-se com as embarcações Albamar/Brisamar (BARCELLOS et al 1991). 

De modo mais organizado, em 1951 seis navios industriais escandinavos foram contratados 

para realizar experimentalmente a pesca oceânica explorando áreas mais distantes da costa do 

RS. Em função dos resultados positivos decidiu-se incrementar as atividades industriais de 

pesca através de políticas públicas (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RS, 1975 apud 
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PASQUOTTO, 2005)67, como a fundação pelo presidente Getúlio Vargas de um Entreposto 

Federal da Pesca na cidade do Rio Grande (RS) em 1953 

(http://www4.icmbio.gov.br/ceperg/paginas/menu.php?id=1) que foi parte de um esforço de 

adequação da infraestrutura física local de comercialização e estocagem para distribuição e/ou 

industrialização de pescados e seus derivados68.  

O potencial pesqueiro da região despertou o interesse do Governo Estadual, Federal, 

da Organização das Nações Unidas para agricultura e alimentação (FAO) e das indústrias de 

pesca na modernização das atividades pesqueiras e no incremento das capturas de pescado 

resultando na criação da Sociedade de Estudos Oceanográficos do Rio Grande (SEORG) em 

1953. Dentre os primeiros fundadores do SEORG estão Eliezer Carvalho Rios, Boaventura 

Barcelos e os engenheiros Nicolas Vilhar, Cícero Vassão e Geraldo Leite Serrano 69 

(TORRES, 2011). Segundo Torres (2011: p.184), Os pesquisadores da área oceanográfica 

desse período estavam ligados a indústria pesqueira, que prestava apoio material e, por 

vezes, financeiro. 

Os governos estadual e federal, como interessados na modernização do setor e no 

incremento da captura, também forneceram apoio de infraestrutura através do Entreposto 

Federal da Pesca de Rio Grande através do Laboratório de Bromatologia e Tecnologia do 

Pescado, onde foram realizadas várias pesquisas dos produtos e subprodutos da pesca da 

cidade do Rio Grande entre elas Composição química do pescado de valor comercial do Rio 

Grande do Sul de Eliezer Carvalho Rios; e do Departamento Estadual de Portos, Rios e 

Canais (DEPRC) com embarcações e materiais em troca de pesquisas oceanográficas do 

SEORG no litoral do Rio Grande do Sul (TORRES, 2011).  

A FAO, através da sua campanha mundial para o incentivo do consumo de pescado e 

o desenvolvimento da pesca, contribuiu com o financiamento de dois importantes projetos: o 

Plano Beaty e o Plano Ripley. O primeiro foi voltado a pesquisas tecnológicas pesqueiras, 

teve o objetivo de conseguir espécies marinhas mais aperfeiçoadas qualitativamente e contou 

com a participação de Eliezer Rios. Já o segundo desenvolveu pesquisas biológicas a fim de 

aumentar a produção pesqueira. Com os dados levantados nestas pesquisas elaborou-se a 
                                                
67 RIO GRANDE DO SUL. Relatório sobre a pesca, 1975. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul. Relatório da Comissão especial sobre pesca, 1975. 
68 Decreto 30691 de 29 de março de 1952, artigo 28, § 1o: Entende-se por ‘entreposto de pescado’ o 
estabelecimento dotado de dependências e instalações adequadas ao recebimento, manipulação, frigorificação, 
distribuição e comércio do pescado, podendo ter anexas as dependências para industrialização e, nesse caso, 
satisfazendo às exigências fixadas para as fábricas de conservas de pescado, dispondo de equipamento para 
aproveitamento integral, de subprodutos não comestíveis. 
69 Os engenheiros Císsero Vassão e Geraldo Leite Serrano foram os primeiros vice-presidente e presidente, 
respectivamente. 
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Carta da Pesca publicada em 1961 cujos resultados servirão de base de conhecimento 

(movimento de cardumes e onde, quando e quanto pescar) para estimular e justificar a 

exploração dos recursos naturais sob uma ótica progressista e desenvolvimentista (TORRES, 

2011) e para subsidiar o Estado Moderno a regulamentar a atividade pesqueira, sobretudo a 

pesca artesanal70. 

A SEORG foi a semente para a criação do Museu Oceanográfico e do GEEPEMAL. 

Futuramente, o GEEPEMAL torna-se o Centro de Pesquisa e Gestão e Recursos Pesqueiros 

Lagunares e Estuarinos (CEPERG). Na inauguração do Museu Oceanográfico em setembro 

de 1953 foi realizada a primeira Semana Oceanográfica cuja temática objetivou buscar 

subsídios para resolver problemas de investigação e fomentar a pesca em Rio Grande e no 

Brasil. No ano seguinte, a temática da Semana Oceanográfica explicita um interesse em se 

aumentar o nível de conhecimento técnico para tornar a pesca maior fonte de riqueza 

(CALAZANS et al., 2010; TORRES, 2011). 

Para Weber (1946) o aparato burocrático-administrativo do Estado Moderno 

corresponde a institucionalização da racionalidade científica ocidental. Grinde e Johansen 

(1995) complementam afirmando que a institucionalização desta racionalidade gera uma 

departamentalização da sociedade. No caso estudado, entre a década de 1950 e o início da de 

1960, a participação de um aparato burocrático-administrativo (Divisão de Caça e Pesca e 

DEPREC) e de criação de outros (Entreposto Federal de Pesca e GEEPEMAL) na 

organização da atividade pesqueira e a institucionalização de uma racionalidade originada em 

instituições científicas, como a SEORG, neste aparato burocrático-administrativo, representa 

os primeiros passos para uma departamentalização da atividade pesqueira na modernização da 

pesca no RS. Como será visto adiante, além do conhecimento produzido nos Planos Beaty e 

Ripley, a SEORG vai ter papel cada vez mais importante também na institucionalização de 

conhecimentos na modernização da pesca no RS. 

Como resultado da infraestrutura, conhecimento e recursos humanos disponibilizados 

em um contexto político favorável, a indústria da pesca no RS que apresenta patamares 

considerados baixos até os anos 1940 (TORRES, 2011), até meados dos anos 1960 vai exibir 

uma evolução lenta e gradual. A pesca artesanal, praticada no estuário da Lagoa dos Patos e já 

na costa litorânea próxima, ainda constituía a principal fornecedora de pescado para a 

indústria de processamento. Dados estatísticos contemporâneos ilustram bem a hegemonia da 

                                                
70 Como será visto adiante, na Carta da Pesca Boaventura Barcelos aponta a necessidade de uma racionalização 
do uso dos recursos pesqueiros que se traduz, entre outras coisas, na regulamentação da pesca artesanal 
(TORRES, 2011). 
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pesca artesanal: nas safras de 1945 e 1946, o desembarque médio alcança 12.387 toneladas 

advindo exclusivamente da pesca artesanal enquanto que ainda entre 1955 e 1961 a média 

anual de desembarque da pesca artesanal é de 20.243 toneladas e da pesca industrial é de 

4.272 toneladas (SOUZA, 2001; PASQUOTTO, 2005). 

Em 1962, a produção da pesca industrial atinge patamares semelhantes ao da produção 

artesanal, o que se estende até 1968, quando ainda não se dispunha de incentivos do governo 

federal para o desenvolvimento do setor industrial. É importante ressaltar que, neste momento 

histórico, a pesca industrial se dava principalmente em águas Argentinas e Uruguaias71 e, 

portanto, atuava sob recursos pesqueiros diferentes da pesca artesanal, o que não se traduzia 

em grandes conflitos entre pesca artesanal e industrial (BARCELLOS, 1966; ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, 1975 apud PASQUOTTO, 2005), embora os tornasse iminentes. 

Entre 1966 e 1973, no entanto, acontecimentos nacionais e internacionais 

definitivamente rompem com o sistema pesqueiro mercantil e consolida o sistema pesqueiro 

moderno gaúcho que tem seu início entre a segunda e primeira metade da década de 1940 e 

1950, respectivamente. No plano internacional, a Argentina anuncia em 1966 sua soberania 

numa faixa de 200 milhas náuticas, ou seja, decreta seu mar territorial e nele impede a pesca 

de navios estrangeiros. A decisão ecoa no Uruguai em 1969 onde medidas restritivas a navios 

estrangeiros são tomadas e a atividade pesqueira passa a ser permitida apenas mediante 

pagamento de licenças e taxas (PASQUOTTO, 2005). Ainda que tenha havido um convênio 

entre Brasil e Uruguai até 1978 de exploração mútua de recursos pesqueiros (ver SILVA, 

1990), em alguns anos torna-se inviável a pesca em águas uruguaias para as frotas industriais 

brasileiras (PASQUOTTO, 2005). No ano seguinte, o Brasil também declara sua soberania 

sobre as 200 milhas náuticas72. 

Assim, os conflitos que eram apenas potenciais irrompem em decorrência da atuação 

sobre as mesmas bases de recursos naturais da pesca artesanal e da pesca industrial, como 

assevera Pasquotto (2005): 
 

Com a área de atuação restringida, a pesca industrial, que a partir deste momento 
passaria a contar com fortes investimentos do setor público, passa a diversificar as 
artes de pesca e a implementar um esforço de pesca significativamente maior, em 
especial na Barra do Rio Grande e sobre as espécies de interesse artesanal, como 
camarões (Penaeus sp), tainha, bagre (Netuma barba) e corvina (Micropogonias 
furnieri) os quais adentram a Lagoa dos Patos para crescimento e/ou reprodução. 

                                                
71 Neste contexto, a pesca industrial se dedica com maior avidez aos cardumes oriundos da corrente das 
Malvinas, sobretudo os de Merluza (Merluccius hubbsi) (PASQUOTTO, 2005). 
72 Decreto Lei nº 1098, de 25 de março de 1970. 
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Evidencia-se, assim, um conflito até então latente entre pesca artesanal e industrial, 
através da atuação de ambas sobre a mesma base de recursos naturais (: 56-57)73. 

 
No plano nacional, a tecnocracia consolidada com o golpe civil-militar de 1964 no 

Brasil baixa o Decreto-Lei 221 de 1967 que constitui, a partir do seu ideário modernizante, 

uma tentativa de tornar a pesca uma indústria de base nacional. Em consonância com o 

modelo de desenvolvimento então adotado e a necessidade de modernização da atividade 

pesqueira, com ênfase no conhecimento científico como instrumento para o progresso no 

setor pesqueiro, tem-se um comunicado do Ministério da Agricultura em 1968 (: p.3-6)74: 
 

A falta de conhecimentos científicos dos indivíduos dedicados à pesca, comercial ou 
diletante, a respeito do comportamento dos peixes, contribui para que esta atividade 
ainda seja submetida a tradições e superstições (...). A pesca, além de problema 
econômico o é, também, social. Estruturada e racionalizada incorporaria à vida 
nacional razoável potencial humano. Ampliada e, com forte apoio técnico, 
modernizada afetaria, em parte, a economia nacional.  

 
No contexto político criado pelo governo militar de necessidade de racionalização do 

setor pesqueiro almejando torna-lo indústria de base, torna-se evidente que a SEORG, como 

instituição já reconhecida nacional e internacionalmente pela produção e difusão de 

conhecimento técnico-científico para este setor, é de fundamental importância para a 

modernização do setor pesqueiro gaúcho. 

Apesar do crescente peso estratégico para a indústria de pesca, a SEORG sofreu, 

segundo Torres (2011), com a falta de recursos financeiros durante quase toda a década de 

1960 para manter as atividades de pesquisa, pois os financiamentos obtidos das indústrias 

eram insuficientes e os financiamentos do poder público estadual ou federal ainda eram só 

promessas. Dois anos após o Decreto-Lei 221/67, a partir de 21 de novembro de 1969, a 

SEORG passa, então, a ser administrada pela Fundação Cidade do Rio Grande, que também 

administrava a então chamada Universidade do Rio Grande (URG) criada em 20 de agosto de 

1969 (TORRES, 2011). 

Do ponto de vista burocrático-administrativo, a incorporação da SEORG pela 

Fundação da Cidade do Rio Grande, ainda que seja uma fundação de direito privado, criava 

condições institucionais de obter os tão prometidos financiamentos do poder público, 

sobretudo em nível federal, para infraestrutura e pesquisa75 e viabilizava a criação de cursos 

                                                
73 Grifo do autor. 
74 Desde o decreto nº 9672 de 1912 a atividade pesqueira no Brasil estava subordinada ao Ministério da 
Agricultura (SOUZA, 2001).  
75 Existem diversos exemplos de parcerias e financiamento da Universidade do Rio Grande, ainda que sob 
administração da Fundação Cidade do Rio Grande, e governo federal, tais como os cruzeiros de pesquisa 
GEOMAR V e VI com navios da Marinha do Brasil e o Projeto Atlântico, financiado com o Fundo Nacional de 
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de graduação para a formação de profissionais de nível superior. Segundo Calazans et al. 

(2010) e Torres (2011), em 27 de agosto de 1970 cria-se o curso de ciências biológicas e o 

primeiro curso de graduação de oceanologia do Brasil. A aula inaugural ocorreu no dia 

primeiro de março de 1971 intitulada Novos Mundos da Oceanografia e foi proferida pelo 

primeiro coordenador do curso de oceanologia, o Prof. Eliezer de Carvalho Rios, um dos 

integrantes da SEORG (CALAZANS et al., 2010; TORRES, 2011). 

Por outro lado,  a formação destes profissionais de nível superior vai ser feita dentro 

de premissas comuns entre os pares das instituições. Segundo Torres (2011), a Fundação 

Cidade do Rio Grande tinha como objetivo promover estudos, pesquisas e a formação de 

recursos humanos técnicos e especializados para o desenvolvimento industrial da cidade. A 

Universidade do Rio Grande (URG), então mantida pela fundação supracitada, tinha a 

filosofia e política, desde sua fundação até os anos 1980, calcada na relação 

Universidade/Indústria e, consequentemente, na tradição positivista de formação de 

profissionais técnicos (CARBELON, 1999). Já os estudiosos em oceanografia ligados à 

SEORG acreditavam que o conhecimento no Ensino Superior deveria ter um caráter prático, 

pragmático e voltado à formação profissional, uma demanda exigida pela indústria 

(CALAZANS et al., 2010). 

A partir destes objetivos comuns entre as instituições, a incorporação da SEORG pela 

Fundação Cidade do Rio Grande representa muito mais do que a resolução de um problema 

burocrático-administrativo: é a confluência de um projeto político comum de produção e 

mobilização de conhecimentos, de departamentalização da pesca e de formação de recursos 

humanos com base em determinados princípios, crenças e valores racionais para uma ação 

governamental que vai encontrar contexto político favorável de consolidação no Estado 

desenvolvimentista da ditadura civil-militar no Brasil. Esta confluência ou relação de 

influência bidirecional entre a SEORG e o Estado desenvolvimentista está de acordo com que 

Stepan (2005) tem discutido sobre a ocupação de um espaço cultural de interpretação social 

por grupos de profissionais que produzem e mobilizam verdades e conhecimentos, estrutura 

retórica e embasamento moral que são apropriados pelas políticas do Estado ao mesmo tempo 

em que o contexto político influencia estes grupos e as representações científicas deles 

derivadas. No caso do curso de oceanologia, pode-se dizer que esta confluência significa a 

produção de conhecimento disciplinado, segundo a perspectiva positivo-reducionista, que 

                                                                                                                                                   
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que viabilizou a construção da Base Oceanográfica (ver 
CALAZANS et al., 2010). 
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subsidie ações que materialize modos de uso dos recursos naturais voltadas aos interesses de 

um setor específico do mercado, as indústrias de pesca de Rio Grande. 

As ações de uso dos recursos naturais, por sua vez, seguem os modelos bioeconômicos 

de manejo moderno em vigor nos anos 1950-70, como o MSY e o MEY. Já na Carta da 

Pesca lançada em 1961 e que serviu de subsídios para a indústria pesqueira aumentar sua 

produção, Barcellos expressa preocupação com a racionalização da exploração dos estoques 

para que não ‘se venha comprometer as safras futuras’ (TORRES, 2011: p.187) em uma 

clara alusão ao Máximo Rendimento Sustentável (MSY). Em outra pesquisa publicada em 

1962 Classificação econômica dos peixes do Rio Grande do Sul, Barcellos tenta hierarquizar 

os recursos pesqueiros segundo uma relação ótima entre esforço de pesca e a situação 

econômica destes recursos pesqueiros. Desta forma, Barcellos tenta definir o Máximo 

Econômico Sustentável (MEY) para os recursos pesqueiros do RS. Segundo McGoodwin 

(1990), a determinação do MSY e do MEY relaciona-se com uma das questões fundamentais 

das ciências pesqueiras entre as décadas de 1950-70, a sustentabilidade no uso dos recursos 

pesqueiros e das indústrias, respectivamente (ver item 2.6.1). Ao seguir estes modelos 

bioeconômicos, a SEORG remodela o espaço, viabiliza representações do ambiente físico 

tornando-o visível às indústrias e ao ratio governamental e possibilita ações que objetivam a 

conservação dos estoques. 

A SEORG não apenas subsidiou com conhecimento técnico científico o que chegou a 

ser, segundo Torres (2011), o maior parque industrial pesqueiro do Brasil, mas também 

aparentemente o Estado Moderno para a regulamentação do uso de recursos pesqueiros, 

sobretudo da pesca artesanal. A prioridade em regular a pesca artesanal e não regular a 

atuação da pesca industrial está evidente nos números: de 1968 a 1973 vão ser criadas pela 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) 76  seis regulamentações 77 

específicas para a pesca no RS sendo cinco delas direcionadas à pesca artesanal no estuário da 

Lagoa dos Patos e apenas uma delas tem como alvo, ao mesmo tempo, a pesca artesanal e a 

industrial na costa do RS. Até 1968, não havia qualquer regulamentação para a pesca 

artesanal ou industrial no estado. 

                                                
76 Com o Decreto-Lei no 50872 de 1961, cria-se o Conselho de Desenvolvimento da Pesca (CODEPE) que em 
1962 com a lei delegada no 10 torna-se a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE). A 
SUDEPE foi instituída num quadro de desenvolvimento da economia brasileira cujo objetivo é criar setores 
modernos e dinâmicos na economia, entre eles o setor pesqueiro. No entanto, o decreto-lei 221 de 1967 é que 
tem o peso de marco determinante ao que se refere à pesca em nível nacional (DIEGUES, 1983) e para o RS 
(SOUZA, 2001). 
77 Portarias no 138 de 12/03/1968, nos 406, 407 e 408 de 05/11/1969; no 468 de 06/08/1970, e a de no 001 de 
02/01/1973. 
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O subsídio de conhecimentos e verdades dado pela SEORG ao Estado Moderno pode 

ser inferido a partir de várias evidências. Como foi visto anteriormente, a SEORG mantinha 

parcerias com todas as instituições de pesquisa e de tomada de decisão na pesca em nível 

estadual e federal que poderiam atuar no Rio Grande do Sul porque, além de produzir 

conhecimento sobre a biologia de recursos pesqueiros do RS, possuía consonâncias de 

tendências políticas e projeção nacional e internacional. Há ainda outras evidências de que 

provavelmente os integrantes da SEORG tenham influenciado as primeiras regulamentações 

da pesca em Rio Grande. 

Em entrevista com o Prof. Dr. Fernando D’Incao, um dos pesquisadores considerados 

Pioneiros na oceanografia em Rio Grande (ver CALAZANS et al., 2010) afirma que esta 

legislação foi formulada por integrantes da SEORG junto a seus parceiros: 
 

Isso (a legislação) deve ter ido daqui (Rio Grande) para lá (Brasília), porque pra 
saber como funcionava... Botou dez andainas, tem que deixar não sei quantos metros 
no meio, (...). Isso são coisas que tu precisa conhecer o sistema de pesca. Sentado na 
escrivaninha no Rio de Janeiro ou Brasília, tu não vai fazer essa fantástica decisão. 
Então que saiu daqui, pelo menos, eu não tenho nenhuma dúvida! Pra mim, eu tenho 
como que realmente foi alguém daqui que orientou, propôs... acho que deve ter sido, 
o vetor, deve ter sido o Barcelos78, mas é só. (bb) 

 
O Prof. Dr. Fernando D’Incao refere-se especificamente a Portaria no 408 de 

05/09/1969 da SUDEPE que regulamenta a posse de “andainas” e os petrechos de pesca 

permissionados na pesca de camarão-rosa no estuário da Lagoa dos Patos. Ele afirma que 

seria impossível formular esta regulamentação sem se conhecer a pesca no estuário da Lagoa 

dos Patos. As informações contidas na Portaria no 406 da SUDEPE de mesma data também 

sugerem que a sua formulação tenha sido feita a partir de pesquisadores de Rio Grande: 
 

Considerando a necessidade de ser regulamentada a pesca da ‘tainha’ e da ‘corvina’, 
nas praias denominadas Coroa do Cemitério, Bico dos Pescadores, Praia do Barro, 
Chetelein, no município de São José do Norte, trapiche da 4a Seção Velha e Costa 
do Oeste, no município de Rio Grande, todas no canal do Rio Grande, no Estado do 
Rio Grande do Sul; 
Considerando que essa regulamentação tem por fim evitar desinteligências entre 
pescadores que já exercem essa pesca, nas referidas praias, e outros que procuram 
temporariamente, por ocasião da corrida da tainha e da corvina. 

 
Os detalhes dos nomes populares dos locais de São José do Norte (‘Coroa do 

Cemitério, Bico dos Pescadores, etc.) e de Rio Grande (‘trapiche da 4a Seção Velha’, ‘Costa 

do Oeste’, ‘canal do Rio Grande’) bem como a existência das pescarias chamadas de “corrida 

da tainha e da corvina” sugerem que esta legislação tenha sido criada a partir de 

                                                
78 O Barcelos a quem se refere o prof. Dr. Fernando D’Incao é o Boaventura Barcelos da SEORG. 
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conhecimento produzido por pesquisadores de Rio Grande que tinham algum conhecimento 

sobre a pesca artesanal no estuário da Lagoa dos Patos. 

O artigo primeiro da Portaria no 001 de 02/01/1973 da SUDEPE também sugere uma 

ligação do GEEPEMAL, uma das sementes da SEORG como pontuado acima, e da legislação 

imposta: Permitir a pesca do camarão na parte sul da Lagoa dos Patos, de dezembro a abril, 

respeitando o tamanho mínimo de 90 mm, medido da extremidade do rostrum até a ponta do 

telson, utilizando-se o aparelho seletor em uso, atualmente, pelo GEEPEMAL. A legislação 

refere-se a um aparelho seletor que existe no GEEPEMAL e que deve ser usado na 

fiscalização dentro das zonas obrigatórias de desembarque e venda do camarão-rosa para 

disciplinar a comercialização do camarão e permitir o controle bioestatístico necessário aos 

estudos de avaliação e conservação dos estoques. Torna-se evidente, portanto, que os estudos 

do GEEPEMAL, semente da SEORG, servem para subsidiar políticas de conservação dos 

estoques da SUDEPE. 

Mais um outro indício da influência do SEORG na legislação criada entre 1968 e 1973 

é o foco das Portarias nos dois problemas fundamentais do manejo de recursos pesqueiros 

moderno em vigor a partir da década de 1950 na comunidade científica e em diversos países, 

a conservação e a alocação de recursos pesqueiros79. A Portaria no 138 de 12/03/1968 versa 

sobre a interdição do uso de redes de qualquer tipo em todos os afluentes da Lagoa Mirim, 

dos rios Jaguarão e São Gonçalo alocando recursos aquáticos em favor dos latifundiários 

produtores de arroz daquela região (ver GARCIA, 1998 e ANEXO 1 em STELA et al., 2009); 

as de nos 406, 407 e 408 de 05/11/1969 versam sobre a regulação da ordem dos lances de 

tainha e de corvina no estuário da Lagoa dos Patos, setorialização da pesca na costa do RS em 

função do tamanho da embarcação, determinação de limites do número de redes e de 

pesqueiros (‘andainas’) por embarcação no estuário da Lagoa dos Patos, respectivamente, 

atuando na alocação de recursos; a de no 468 de 06/08/1970 que estabelece o tamanho mínimo 

de pescado capturado como medida de conservação, e a de no 001 de 02/01/1973 que impõe o 

primeiro calendário oficial de pesca para o estuário da Lagoa dos Patos como medida de 

conservação e de alocação de recursos.  

A legislação supracitada com foco na pesca artesanal já permite vislumbrar uma 

verdade, que foi desvelada como um mito no item 2.1.1, que circula nas instituições 

responsáveis pelo manejo dos estoques pesqueiros e que será discutido adiante analisando-se 

trabalhos publicados na FURG que produzem, segundo a perspectiva da CMp, a categoria 
                                                
79 Conforme discutido no item 2.6, McGoodwin (1990) pontua a conservação e a alocação dos recursos 
pesqueiros como os dois problemas fundamentais do manejo de recursos pesqueiros moderno. 
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pescador artesanal. O pescador artesanal é explicitamente qualificado como desinteligente e, 

por isso, deve ser controlado segundo normatizações impostas pelo Estado que discipline o 

uso de recursos pesqueiros80, em consonância à ideia explícita no comunicado do Ministério 

da Agricultura de 1968 de que as superstições e tradições devem ser eliminadas em favor de 

uma racionalização hierarquicamente superior da atividade pesqueira, o conhecimento 

científico. Portanto, o que está subjacente a referida legislação é o mito do totalitarismo 

epistêmico denunciado por Walter Mignolo (2004). 

Em consequência do totalitarismo epistêmico, opta-se por uma forma centralizada de 

manejo de recursos pesqueiros na área de atuação da pesca artesanal com a imposição de um 

crescente número de regulamentações, sobretudo no estuário da Lagoa dos Patos. Por outro 

lado, enquanto regulamenta-se a pesca artesanal centralizando-se as tomadas de decisão do 

MM no ratio governamental, aplica-se o Laissez-faire e Laisse-passer para a pesca industrial. 

O duplo padrão da ação do Estado Moderno que segrega zonas selvagens (caso da área de 

atuação da pesca artesanal, principalmente o estuário da Lagoa dos Patos) e zonas civilizadas 

(caso da área de atuação da pesca industrial, o oceano) é considerado por Santos (2010) uma 

modalidade de fascismo social, o fascismo do apartheid social. A ação local diferencial do 

Estado Moderno entre a pesca artesanal e industrial também foi aplicada, segundo Parson 

(2002), pelo Estado inglês no século XIX e teve como resultado uma alocação desigual de 

recursos pesqueiros em favor das indústrias de pesca. No RS a ação local do Estado Moderno 

dentro da modalidade do fascismo do apartheid social é apenas uma das ações, que serão 

vistas neste item, que resultarão em uma alocação de recursos pesqueiros favorável às 

indústrias de pesca.  

Desta forma, a SEORG pode ser considerada um sucesso sob o ponto de vista dos seus 

fundadores: além de semente do Museu Oceanográfico, da CEPERG, do curso de Ciências 

Biológicas da FURG, do primeiro curso de graduação em Oceanologia do Brasil, de possuir 

parcerias com instituições estaduais, federais e internacionais, de ser maciçamente financiada 

por uma fundação de direito privado ligada às indústrias de pesca a partir de 1969 e por 

verbas do governo federal, ela também esteve envolvida na formulação de legislações 

pesqueiras no RS. Ou seja, a SEORG conseguiu, além de institucionalizar sua perspectiva de 

produção de conhecimento no contexto de departamentalização da atividade pesqueira, 

articular-se com todas as instituições públicas e privadas que poderiam atuar junto às políticas 

de manejo de recursos pesqueiros no RS e ser responsável pela formação de recursos 

                                                
80 Ver Portaria no 406 de 05/09/1969 da SUDEPE. 
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humanos que poderiam trabalhar nestas instituições. Vale ressaltar que, a SEORG, enquanto 

representante de um projeto político de uso de recursos pesqueiros, só consegue se consolidar 

no contexto político-econômico criado pela ditadura civil-militar no Brasil. 

Portanto, com a SEORG nasce uma comunidade epistêmica, no sentido definido por 

Haas (1992), pois ela vai fornecer informações que geram representações dos processos 

físicos (classificação de recursos pesqueiros, ciclos biológicos, etc.) e sociais (sobre os 

pescadores artesanais e as indústrias) e as tornam inteligíveis à ação governamental. Neste 

sentido, a SEORG vai governamentalizar o MM no RS. A comunidade epistêmica que surge 

com a SEORG mantém suas atividades até os dias atuais dentro das instituições responsáveis 

pela produção e mobilização de conhecimentos e verdades e pela execução da fiscalização 

sobre as atividades pesqueiras. 

Com a incorporação da SEORG pela FURG, gradativamente o papel de produção de 

verdades e de conhecimentos vai sendo concentrado na universidade. Nos anos 1980, a URG 

já desponta como centro de excelência em produção de conhecimentos e verdades na campo 

da oceanografia. Com a federalização da URG em 1987, aprova-se nova filosofia e política 

para universidade que proporcionou condições de mudar a vocação institucional voltada à 

relação universidade/indústria para o Ecossistema Costeiro81 (CARBELON, 1999). Muda-se 

também o nome, a Universidade do Rio Grande (URG) passa a chamar Fundação 

Universidade do Rio Grande (FURG)82. Enquanto centro de referência de oceanografia, 

segundo Orlando et al. (1988), as pesquisas sobre recursos pesqueiros, prospecção de novas 

áreas de pesca e tecnologias e sobre a pesca em geral produzidas por pesquisadores das 

ciências exatas e biológicas na FURG tem sido utilizadas algumas vezes na formulação das 

legislações pesqueiras pela SUDEPE. A influência de pesquisadores da FURG na produção 

de conhecimentos voltados a legislação pesqueira continua nos anos 1990 e após a virada do 

século XX/XXI83. 

Para se aumentar a produção pesqueira é necessário romper definitivamente com o 

sistema pesqueiro mercantil e consolidar o sistema pesqueiro moderno que já vem 
                                                
81 A mudança de vocação institucional não reflete, no entanto, uma mudança paradigmática na produção do 
conhecimento, mas a decadência da cidade de Rio Grande enquanto um polo industrial, sobretudo o pesqueiro, e 
a dominância dos pesquisadores da área da oceanografia nas estruturas de poder da universidade. 
82 Mais recentemente, a Fundação Universidade do Rio Grande passou a chamar Universidade Federal do Rio 
Grande, mas mantem-se a sigla FURG. 
83 Pesquisadores da FURG e profissionais da SUDEPE/IBAMA são co-partícipes do Grupo Permanente de 
Estudos dos Camarões das Regiões Sudeste e Sul do Brasil, instituído pela SUDEPE em 1974, que tem resultado 
em diversas publicações direcionadas a subsidiar legislações pesqueiras (ver VALENTINI et al., 1991 e 
D’INCAO et al., 2002), o que evidencia a continuidade da influência de pesquisadores da FURG na produção de 
conhecimentos aplicáveis à legislação junto ao SUDEPE/IBAMA. Ademais, adiante será discutido o papel de 
pesquisadores da FURG na formulação da INC 2004. 
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despontando desde o final da década de 1940. Embora a produção de conhecimento técnico-

científico seja fundamental para o governo militar e para a comunidade epistêmica em 

questão, não é a única medida necessária para se aumentar a produção pesqueira. A outra 

medida considerada crucial enquanto política pública, segundo Diegues (1983), é a 

intervenção Estatal no processo de acumulação empresarial-capitalista. Neste sentido, 

também a partir do Decreto-Lei nº 221/67 da SUDEPE, as políticas pesqueiras voltam-se à 

concessão de incentivos fiscais84 às grandes empresas (DIEGUES, 1983). 

Em função dos incentivos fiscais, surgem novas formas de processamento, 

conservação e transporte. Outras espécies de pescado, além do bagre e da miragaia, entram na 

pauta comercial das indústrias de beneficiamento: tainha, corvina, anchova, camarão, 

linguado, traíra e jundiá, entre outras. Em consequência, muitas indústrias familiares de 

conserva de pescado entram em decadência e desaparecem de 1960 a 1980 no RS, sobretudo 

nos anos 1970, e peixes como o biru e a savelha perdem mercado na consolidação deste novo 

sistema pesqueiro (SOUZA, 2001; PASQUOTTO, 2005). 

A região Sudeste e Sul atrai cerca de 97% de todos os recursos fiscais no período de 

1967/74 (DIEGUES, 1983) e o Sul do Brasil, segundo maior volume de captação, cerca de 

24,51% de 1967 a 1986 (SOUZA, 2001), o que demonstra grande desigualdade regional na 

distribuição destes recursos (DIEGUES, 1983). Tais políticas fornecem um grande volume de 

recursos para o RS, sobretudo na década de 1970, com o qual algumas indústrias já existentes 

se modernizam e outras se instalam. As indústrias formam frotas particulares de pesca 

oceânica e surge a categoria social de pescador embarcado. Este grande volume de recursos 

financeiros acaba favorecendo, entre outras coisas, o crescimento do volume de produção do 

pescado e a geração de emprego nas indústrias de pesca (SOUZA, 2001; PASQUOTTO, 

2005). 

A geração de emprego, associada à desigualdade dos recursos distribuídos entre a 

pesca industrial e a artesanal85, expõe claramente o objetivo do decreto-lei da SUDEPE: 

atribuir à pequena pesca a função de um bolsão de força de trabalho barata para a frota 

empresarial-capitalista, já que há a crença na década de 1960 que os pescadores artesanais e 

pequenos armadores não sabem trabalhar com técnicas modernas além de ignorantes, 

                                                
84 Do total de Cr$1742 milhões dos recursos destinados à pesca até fins de 1972, Cr$1191 milhões são 
incentivos fiscais (DIEGUES, 1983).   
85 A pesca artesanal recebeu menos de 12% do total de capital destinado à pesca empresarial até dezembro de 
1978 (DIEGUES, 1983; SOUZA, 2001).  
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atrasados e pouco produtivos (DIEGUES, 1983), em consonância ao fascismo do apartheid 

social discutido para a legislação pesqueira específica para o RS.   

Em decorrência dos incentivos fiscais e do crédito rural para o custeio da pesca 

(específico para captura, conserva e beneficiamento de pescado), já a partir de 1969 o volume 

de produção pesqueira industrial foi sempre superior ao da artesanal apresentando tendência 

crescente de 1960 até 1974, mas decrescente nos anos seguintes: o ano de 1973 é o ápice da 

produção industrial com 67 mil toneladas com subsequentes quedas até as 28 mil toneladas de 

1997 (FIGURA 5) (SOUZA, 2001). Os incentivos fiscais foram, assim, decisivos para uma 

alocação de recursos pesqueiros favorável às indústrias de pesca. 

Em 1976 são 30 indústrias de pesca em todo o estuário da Lagoa dos Patos (SOUZA, 

2003), sendo 23 só na cidade de Rio Grande (ÁVILA MARTINS, 1995). A frota industrial de 

arrasto de fundo, como as parelhas e os arrasteiros, passam de 5 e 20, respectivamente, em 

1961 (SOUZA, 2001) a 240 embarcações industriais atuando no litoral gaúcho em 1986, entre 

as do RS e as provenientes de outros estados (SUDEPE, 1988), o que gera crescimento das 

capturas acelerando a sobrepesca. 

Em decorrência da sobrepesca, de exportadoras de pescado para outros estados e 

países até 1973, as indústrias pesqueiras gaúchas passam a importar significativamente até 

1980 para atender a sua capacidade de processamento (FIGURA 5) (SOUZA, 2001). Ainda 

assim, segundo a SUDEPE (1988), a ociosidade das indústrias gaúchas chega a 40% em 1980 

com queda do número de empregos e dos salários86. Subsequentemente a crise se desdobra 

nas silhuetas das unidades fabris desativadas (ÁVILA MARTINS, 1995: 199): das 30 

indústrias de pesca no estado em 1976, restam apenas 9 em 1996 sendo 8 apenas na cidade do 

Rio Grande (SOUZA, 2001); dos 17 mil empregados da indústria pesqueira na cidade do Rio 

Grande, restam apenas 2 mil (ÁVILA MARTINS, 1995). A queda do número de empresas e a 

concentração dos canais de comercialização acabam favorecendo a atuação dos 

atravessadores (SOUZA, 2003). 

 

                                                
86 A queda dos empregos e dos salários se dá pela comparação do ano de 1980 com 1975. De 1980-87, a queda 
do número de empregados na indústria pesqueira chega a 8,11% ao ano e, de 1987 a 1996, a queda é de 3,11% 
ao ano (SOUZA, 2001). 
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Figura 5: Produção artesanal, industrial e total, e importação do pescado no Rio Grande do Sul, em 
toneladas, no período de 1960 a 1997. 
Fonte: Souza (2001). 

 

Entre 1983 a 1987 houve um novo aumento na produção de pescado no RS em relação 

ao período anterior (1980-82), devido à concentração do crédito rural87, ao aumento do valor 

do pescado (SOUZA, 2001) e à diversificação na captura. Há empenho na captura de espécies 

até então não comercializadas como camarões, linguados e cações, em detrimento das que 

apresentavam sinais de sobrepesca no início dos anos 1980 como a corvina, a castanha, a 

pescadinha, a pescada e o pargo-rosa (BARCELLOS et al, 1991)88 89. Particularmente em 

1985-86 o volume de pescado desembarcado pelas indústrias é da ordem de 45 mil toneladas 

e em 1986-87 o empresariado gaúcho acreditava numa mudança no hábito alimentar, devido 

ao aumento do consumo durante o Plano Cruzado. No entanto, a sua estabilização em 1988 

                                                
87 De 1978 a 1986, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, houve uma tendência crescente de crédito rural 
aplicado à pesca, apesar das oscilações (SOUZA, 2001). 
88 Aqui há uma incoerência na literatura científica pesqueira do Rio Grande do Sul: Pasquotto (2005), como foi 
pontuado anteriormente, revela a comercialização de linguado e de camarão desde a década de 1950, como 
resultado das novas formas de processamento, enquanto Barcellos et al (1991) aponta o início da 
comercialização na década de 1980, resultante da diversificação das espécies pescadas. Ambos os autores não 
definem a espécie de camarão citada nos respectivos trabalhos. 
89 O peixe-rei (Odontesthes argentinensis) é uma das espécies de pescado apontada já em sobrepesca no ano de 
1979 por Benvenuti (1984). Mas na conclusão, a baixa abundância deste peixe é colocada como parece estar 
relacionada à sobrepesca. 
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provoca nova queda no nível de produção industrial. Na década de 1990 são vários os fatores 

que fazem a captura industrial manter o baixo volume de captura: sobrepesca de espécies, 

abertura comercial, e com consequente importações de pescado, e o fim dos incentivos fiscais 

e do crédito rural às empresas na segunda metade dos anos oitenta (SOUZA, 2001). 

Além dos efeitos predatórios das indústrias de pesca sobre o estoque de pescado, a 

modernização capitalista afeta o sistema pesqueiro artesanal através da incorporação de 

insumos modernos90 que repetem o efeito do aumento do volume de captura de pescado e 

reduzem o grau de artesanalidade, produzindo riscos e custos maiores. Cria-se a necessidade 

de se dedicar mais intensamente na pesca propriamente dita tanto para cobrir custos quanto 

para atender uma demanda maior, o que impossibilita muitos pescadores de realizar as etapas 

de processamento e comercialização, encampadas pelas indústrias e atravessadores 

(PASQUOTTO, 2005). Dessa forma, segundo Pasquotto (2005): 
 

... os elementos que influenciam a reprodução das unidades de produção na pesca, e, 
por consequência, ao menos em parte, a própria reprodução social dos pescadores 
artesanais, passam a ter uma forte dependência das dinâmicas de mercado, tanto a 
juzante como a montante da pesca propriamente dita (: 58). 

 
Há, portanto, um processo de modernização da produção e um aumento da 

externalização de fatores de decisão e etapas produtivas. Neste sentido, se for analisada a 

evolução da produção pesqueira artesanal, identifica-se uma tendência de crescimento em 

resposta à introdução destes elementos modernos na pesca artesanal até 1972, quando o 

desembarque supera as 40 mil toneladas (SOUZA, 2001). A partir de então, aumenta-se 

consideravelmente a quantidade de rede necessária para alcançar o volume de captura 

desejado e o tamanho da malha diminui como um indicativo de sobrepesca91. O aumento do 

esforço de pesca também se dá pela queda nos preços do pescado e do aumento dos preços 

dos principais insumos, principalmente o óleo diesel (PASQUOTTO, 2005).  

O aumento da quantidade de redes e a diminuição das suas malhas aliada ao aumento 

da jornada de trabalho, do esforço de pesca e da distância percorrida, às novas formas de 

localização dos cardumes (sonares), ao sistema de partilhas ainda mais desiguais e à perda do 

                                                
90 O uso generalizado de sonares e motores que ampliam o raio de ação das “parelhas”, a construção de depósitos 
para gelo nas embarcações para armazenar maiores volumes de pescado e permitir um período de trabalho mais 
prolongado (até 7 dias) e a grande quantidade de redes confeccionadas com fio de nylon, são alguns dos 
elementos introduzidos na pesca artesanal com fins de aumento no volume de captura de pescado em função da 
modernização capitalista (PASQUOTTO, 2005). 
91 Nenhum outro ano antes, durante ou após o processo de modernização da pesca artesanal o desembarque 
pesqueiro superou este valor (SOUZA, 2001). 
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respeito indicam uma desarticulação das relações sociais e do manejo tradicionais 

(PASQUOTTO, 2005; ADOMILLI, 2007).  

Se por um lado o parque industrial praticamente desapareceu, por outro o volume de 

desembarque da pesca artesanal nos anos de 1996-97 atinge cerca de 15 mil toneladas 

(SOUZA, 2001), ou seja, os mesmos níveis da década de 1960 (FIGURA 5). O que se deve 

acentuar, porém, é que a queda no setor industrial foi mais acentuada que no artesanal e, 

portanto, o decréscimo no volume de captura total a partir de 1974 deve-se, em maior grau, ao 

decréscimo na captura advinda da pesca industrial (SOUZA, 2001). 

A década de noventa é, ainda sob os impactos sociais e ambientais do modelo de 

desenvolvimento no setor pesqueiro implementado durante a ditadura militar, marcada por 

iniciativas de políticas públicas voltadas especificamente para a pesca artesanal. Em 1991, o 

governo federal institui um salário-mínimo a cada pescador durante o período em que a pesca 

estiver proibida: é o seguro-defeso92. Além disso, em 1996 o pescador é enquadrado como 

beneficiário do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)93 e 

em 1998, em nível regional, o programa RS Rural abre uma linha específica para a pesca 

artesanal (PASQUOTTO, 2005). 

Os impactos destes três programas na pesca artesanal são ainda um tanto 

desconhecidos, mas dentro dos poucos dados disponíveis é possível inferir que, segundo 

Pasquotto (2005), possibilitam a manutenção dos meios de produção das diversas categorias 

de pescadores artesanais (patrão, proeiros, etc.) e a sua diferenciação/mobilidade entre 

categorias, sobretudo entre as mais precárias, o que ocorre através da aquisição de redes, 

motores, embarcações, etc. 

Como pode ser observado, o manejo da pesca no RS começa a ser governamentalizado 

a partir da década de 1950 com o surgimento de políticas públicas, ainda que tímidas, 

voltadas para o setor em nível nacional e de uma comunidade epistêmica, a SEORG. Na 

década de 1970, com o contexto político-econômico gerado pelo Decreto-Lei 221/67 durante 

a ditadura civil-militar esta comunidade epistêmica vai se consolidar nas instituições de poder 

do Estado ligadas ao MM no RS, onde seus sucessores atuam até então. Esta comunidade 

epistêmica vai ter papel central na formulação de políticas públicas voltadas para a atividade 

pesqueira e na condutas de condutas na pesca do RS. 

Desta forma, as ações do Estado Moderno para a implementação de um MM no 

estuário da Lagoa dos Patos passam a ser feitas dentro do que INDA (2005) chama de regimes 
                                                
92 Lei nº 8.8287 de 20 de dezembro de 1991. 
93 Decreto-lei nº 1946 de 28 de julho de 1996. 
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epistemológicos de inteligibilidade. A partir de uma racionalidade positivo-reducionista, vão 

ser definidos os objetivos de governo como o aumento da produção das indústrias de pesca e a 

transformação delas em indústria de base nacional; as tomadas de decisão do MM nascente 

vão ser feitas em instituições Estatais e com base em modelos bioeconômicos (MSY e MEY); 

e verdades vão ser produzidas e mobilizadas como o Laissez-faire e Laissez-passer para as 

indústrias e a categoria pescador artesanal como um outro desinteligente. A representação da 

realidade desenvolvidas e estruturadas a partir dos conhecimentos e verdades produzidos e 

mobilizados nas condições institucionais estabelecidas torna a realidade visível ao ratio 

governamental. Segundo Nicholas Rose (2004) este é o primeiro passo da modelagem do 

espaço: a distribuição e relações de conceitos que abre zonas de cognição tornando a realidade 

inteligível ao ratio governamental. O espaço é modelado em nível de pensamento, a primeira 

dimensão da operação estratégia, a imaterial. 

   Ao implantar estes modelos conceituais no espaço do real, segundo processo de 

modelagem do espaço de acordo com Rose (2004) ou segunda dimensão da operação 

estratégica, gerou-se a departamentalização da atividade pesqueira (criação de infraestrutura 

para comercialização, industrialização e distribuição de pescado, de instituições de 

fiscalização e de produção de conhecimento, a abertura de linhas de crédito, etc.), a 

centralização das tomadas de decisão nestas instituições Estatais departamentalizadas e nas 

soluções técnicas e uma ação diferencial do Estado entre as indústrias de pesca e a pesca 

artesanal do tipo fascismo do apartheid social. Este tipo de fascismo social significou uma 

massiva transferência de recursos naturais e de capital para as indústrias de pesca via 

incentivos fiscais, concessão de crédito e na fraca ação regulatória da pesca industrial em 

contraposição a uma forte ação regulatória e baixos investimentos para a pesca artesanal. 

Desta forma, a atuação do Estado Moderno na modernização do sistema de manejo pesqueiro 

no RS se dá, sobretudo, na conservação e na alocação dos recursos pesqueiros. 

O resultado final da (i)materialização do pensamento governamental e, 

consequentemente, da produção de um espaço disciplinado na implementação de um MM no 

RS é o desemprego com a quebra das indústrias e o colapso dos recursos pesqueiros. 

McGoodwin (1990), Palsson (1991) e Parson (2002) tem evidenciado que a conservação e a 

alocação de recursos pesqueiros são duas frentes fundamentais de atuação dos Estados 

Modernos para a modernização da pesca também em outros países (Por ex.: Islândia e 

Inglaterra) produzindo neles consequências semelhantes às supracitadas para o RS. 

No RS, as duas frentes de atuação do Estado Moderno via políticas públicas para a 

modernização da pesca e de acordo com o paradigma positivo-reducionista que levam a 
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colapso da pesca tornam-se dois problemas fundamentais no manejo de recursos pesqueiros. 

As discussões de McGoodwin (1990) para o que ele chama de problemas de manejo de 

recursos também apontam a conservação e alocação de recursos pesqueiros como problemas 

fundamentais nas políticas públicas da pesca. Deste modo, a atual crise ambiental é um 

problema do modelo de desenvolvimento e da racionalidade científica ocidental (problema do 

conhecimento) que o instrumentaliza (LEFF, 2006). No caso estudado, o colapso da pesca é 

um problema de manejo de recursos pesqueiros gerado pela imposição de um modo de 

conduzir condutas que tem como base a CMp, os precedentes históricos, as instituições 

sociais e as crenças do mundo ocidental sobre os recursos pesqueiros no RS. Dito de outro 

modo, o problema de manejo de recursos pesqueiros é gerado na produção de um espaço 

disciplinado com a imposição de um MM. 

Ao implementar este MM dentro de um contexto nacional de políticas públicas de 

manejo de recursos pesqueiros produz-se um espaço disciplinado, (i)materializando o 

pensamento governamental, ao mesmo tempo em que se desconstroem os sistemas de manejo 

precedentes (sistema pesqueiro de subsistência, sistema pesqueiro de abastecimento, sistema 

pesqueiro mercantil de parelhas não-motorizadas, etc.) operados pelos CETs da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Dito de outro modo, ao se (i)materializar o 

pensamento governamental forçando a conduta de condutas de acordo com um MM, destrói-

se os modos de manejar pessoas que operavam segundo a lógica do CET de cada uma das 

comunidades que compõem a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos 

na produção de seus respectivos espaços epistêmicos tradicionais ou territórios tradicionais. 

Este modo de manejar pessoas do CET é o que Cordell (1989) chama de MT. Este processo 

de destruição de modos de conhecimentos tradicionais (CET) (i)materializados em favor de 

uma ciência alienígena, produzindo-se uma monocultura do saber, é o que Santos (2005) tem 

chamado de epistemicídio. Com o epistemicídio, segundo Santos (2005), subalterniza-se os 

grupos expropriados de seus conhecimentos, no caso a coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos. 

No entanto, não se deve desconsiderar o processo de resistência dos pescadores 

gaúchos através de uma reapropriação dos mecanismos epistemicidas do Estado Moderno e, 

consequentemente, do espaço disciplinado, na produção do que Porto-Gonçalves (2009) 

chama de espaços de R-existência. A tentativa de conduta de condutas é subvertido pelas 

tentativas de escapar do ordenamento e da regulação do Estado Moderno a la Certeau. É 

necessário reconhecer que apesar de todo o cronograma evolutivo do sistema pesqueiro 
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gaúcho descrito aqui que desemboca no MM, ele encena processos predominantes e, no caso 

do MM, hegemônicos, mas não exclusivos, como bem pontua Pasquotto (2005): 
 

É importante ressaltar que esta reconstituição da evolução dos sistemas pesqueiros, 
em nível regional e local, colocou ênfase em processos mais gerais e nos sistemas de 
produção na pesca artesanal que foram mais característicos dos diferentes momentos 
históricos. Entretanto, como é próprio do processo histórico, estes sistemas de 
produção, embora mais representativos, não ocorreram de forma exclusiva ao longo 
do tempo. Um olhar mais atento ao passado da atividade pesqueira demonstra que os 
sistemas de produção evoluem e se diferenciam, mas que, muitas vezes, formas mais 
tradicionais persistem, com pequenas modificações, até os dias atuais (: 89). 

 
Diante dos escombros produzidos pela modernização capitalista da pesca, ressalta-se a 

emergência de diferentes sistemas pesqueiros em R-existência nas comunidades pesqueiras 

distribuídas ao longo da Lagoa dos Patos. As ironias da marginalidade de Cordell (1983) se 

traduzem em inovações em ações coletivas, criatividade e adaptabilidade entre os pescadores 

que os permite viver fora das legislações impostas pelo Estado Moderno e do escopo 

administrativo da burocracia local e nacional da pesca. A hibridação das culturas, a 

introdução de elementos modernos assim como a substituição/eliminação de alguns desses 

elementos e as tomadas de decisão com base nos CETs ainda ocorrem na pesca artesanal 

gaúcha (MOURA, 2009; 2012). A produção do cotidiano na pesca artesanal é, portanto, 

diferente daquele previsto pela modernização capitalista da pesca gaúcha. Ou melhor, o 

resultado histórico produzido marginal e ironicamente no cotidiano é o inverso do 

epistemicídio dos MTs seguido de monocultura da mente atentado pela inexorável lógica da 

modernização na produção de um espaço disciplinado. Enquanto dos problemas da 

modernização da pesca em contextos de encontros culturais remanescem apenas acres 

silhuetas do parque industrial pesqueiro gaúcho, a pesca artesanal mais uma vez continua (R-

)existindo...94 

A comunidade epistêmica que governamentaliza o MM no RS vai produzir, no 

entanto, uma outra versão sobre o colapso da pesca no RS que evidencia outros valores, 

conhecimentos e verdades produzidos e mobilizados que irão compor o regime 

epistemológico de inteligibilidade que subsidiam as ações do Estado Moderno na produção de 

um espaço disciplinado via INC 2004. É o que será visto nos itens subsequentes.  

 

                                                
94 O fragmento a pesca artesanal mais uma vez continua existindo deste parágrafo inspira-se a partir da 
concepção de Barel (1974) apud Diegues (1983) sobre a articulação entre os modos de produção dominante e 
subordinado. Ao citar o modo de produção mercantil simples, Barel (1974) ressalta que sua duração é maior do 
que os modos de produção dominantes com os quais se manteve ou mantém articulado/subordinado em 
diferentes momentos históricos: o feudal e o capitalista, respectivamente. 
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4.2. A versão oficializada para o colapso de recursos pesqueiros 

 

 
Les savants remballèrent leur matériel en ricanant, persuadés d’avoir eu affaire de 
tout temps, comme ils l’expliquèrent dans leurs rapports, à une fumisterie (Patrick 
Chamoiseau, 1986 : p.204). 

 

No item anterior foi identificada a comunidade epistêmica que governamentaliza o 

MM no RS e definidos alguns dos conhecimentos e verdades mobilizados no processo de 

governamentalização do MM feito pelo Estado Moderno no RS. Com o colapso dos recursos 

pesqueiros, a quebra das indústrias de pesca e uma crise social na pesca artesanal, durante as 

décadas de 1980-90 esta comunidade epistêmica vai mobilizar e produzir conhecimentos e 

verdades para produzir uma versão para a crise do setor pesqueiro no RS inteligível às 

estruturas de poder responsáveis pelo MM no RS e, por isso, considerada aqui como 

hegemônica. A esta versão tornada hegemônica porque governamentaliza o Estado Moderno 

na implementação do MM no RS dá-se o nome de versão oficializada. 

Neste item será dada ênfase nos conhecimentos e verdades produzidos e mobilizados 

pela comunidade epistêmica na produção de uma versão que é oficializada. Por verdade 

entende-se, como definido no item 2 a partir de Foucault (1979; 1987), um conjunto de regras 

e procedimentos regulamentados através do qual se estabelece proposições consideradas 

verdadeiras ligadas ao sistema de poder que a produz e a mantém. Às verdades mobilizadas 

pela comunidade epistêmica que governamentaliza o Estado Moderno na implementação de 

um MM dá-se o nome de verdades científicas. 

Portanto, a partir desta versão oficial, vai ser possível ampliar o escopo dos regimes 

epistemológicos de inteligibilidade dentro dos quais o Estado Moderno opera 

estrategicamente na produção de um espaço disciplinado. Neste sentido, a produção de uma 

versão oficial para o colapso dos recursos pesqueiros faz parte da produção de um espaço 

disciplinado. 

Antes, no entanto, é necessário definir alguns atores que surgem na versão 

oficializada: as indústrias de pesca enquanto vítimas do colapso e o pescador artesanal e 

setores do Estado enquanto responsáveis pelo colapso. Nos dois itens subsequentes, serão 

apresentados os atores e no terceiro a versão oficializada. 
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4.2.1. A vitimização das indústrias de pesca 

 

 

Em função das dificuldades financeiras das industrias de pesca gaúchas a partir da 

segunda metade dos anos 1970, Branco Junior (1979; 1981) vai iniciar a produção de dois 

estudos na segunda metade da década de 1970 sobre a situação econômica e financeira das 

industrias de pesca do município de Rio Grande (RS) de 1973, ano do pico da produção 

industrial como foi visto anteriormente, a 1977 e a 1980. O objetivo do estudo é demonstrar a 

situação econômica das industrias de pesca a fim de sensibilizar aquelas autoridades que 

direta ou indiretamente poderiam ou poderão tentar solucionar alguns dos problemas 

inerentes a esta importante atividade, já que ela não vem sendo observada a contento por 

parte dos Governos Estadual e Federal (BRANCO JUNIOR, 1981: p.06). Como resultado 

tem-se que o quociente de rentabilidade das industrias de pesca durante o período amostrado 

encontra-se baixíssimo e propõe como solução o subsídio ao óleo diesel e ao aumento do 

crédito a indústria de pesca que, segundo o autor, são insuficientes e com custos 

incompatíveis com a realidade. Coincidência ou não, é interessante notar que houve uma 

tendência crescente ao crédito rural de 1978 a 1986 (SOUZA, 2001). Não está claro, no 

entanto, se esta pesquisa teve influências sobre o aumento do crédito ou se o autor ignorava 

esta tendência com o intuito de aumentar ainda mais a oferta de crédito às industrias de pesca. 

Em qualquer uma das duas possibilidades, este estudo produz proposições verdadeiras 

(situação econômica difícil das industrias de pesca devido a políticas públicas de subsídios 

inadequadas e/ou insuficientes) a partir de uma argumentação científica de apelo econômico e 

político favorável às demandas das industrias de pesca. 

Com o fim dos incentivos fiscais e do crédito rural direcionados à pesca na segunda 

metade dos anos 198095, alguns pesquisadores da FURG vão (re)produzir conhecimentos e 

verdades favoráveis a indústria de pesca gaúcha. Lima (1999: p.31) vai apontar como causas 

da falência das indústrias de pesca gaúchas a sobrevalorização do real, a globalização e o 

custo Brasil, reproduzindo as principais conclusões do Encontro das Indústrias de Pesca do 

RS de 199696. A necessidade de financiamento pelo Estado da compra pelas indústrias 

pesqueiras de frotas pesqueiras modernas e atualizadas para o custo de captura baixar, 

reproduzindo a lógica do MEY, é expresso nos anos 1980 e 1990 por Branco Junior (1981) e 

Lilja (1999).  
                                                
95 Ver discussão no item anterior com base em Souza (2001). 
96 As conclusões do Encontro das Indústrias de Pesca do RS de 1996 pode ser visto em FIERGS (1996).  
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Outra proposição verdadeira produzida por estes pesquisadores favoráveis a indústria 

de pesca é o colapso das indústrias de pesca devido a redução da matéria-prima (BRANCO 

JUNIOR, 1981; LIMA, 1999). Por vezes há um silêncio sobre as razões da redução da 

matéria-prima, caso de Brando Junior (1981), e outras atribui-se esta redução a expansão do 

mar territorial na Argentina e no Uruguai, caso de Lima (1999). Desta forma, ignora-se que 

tenha havido um convênio entre Brasil e Uruguai até 1978, cinco anos após o pico de 

produção da indústria de pesca (ver FIGURA 5), de exploração mútua em ambos os países97. 

E finalmente, atribui-se a gestão ineficiente do Estado pela sobrepesca. Após a 

constatação da sobrepesca através da análise de dados de desembarque e/ou da utilização do 

modelo de produção de Schaefer (1953), os autores concluem que a ineficiência do Estado 

refere-se ao crescimento desordenado da frota industrial; incremento da pesca artesanal das 

áreas de criadouro; minimização dos resultados esperados pela adoção do defeso, face à 

inconstância das diretrizes que o regem; e pequena eficácia da legislação pesqueira, 

associada à ineficiência da fiscalização (ver DINCAO, 1991; DINCAO et al., 2002: p.104), 

além da inexistência de serviço de extensão pesqueira para conscientizar os pescadores 

artesanais (ver DINCAO, 1991) e a falta de regulamentação (ver REIS; VIEIRA, 1994). 

Como pode ser visto, para os autores o Estado eficiente deve ter uma forte atuação na gestão 

da pesca, sobretudo um rigoroso controle da pesca artesanal (ver DINCAO et al., 2002: 

p.115). 

Segundo as verdades produzidas pela comunidade epistêmica que governamentaliza o 

MM no RS, a quebra das indústrias é resultado de um contexto político de responsabilidade 

do Estado (falta de financiamento, sobrevalorização do real, custo Brasil e displicência para 

com o setor) e de fatores internacionais (implementação do mar territorial no Uruguai e na 

Argentina). A indústria de pesca é produzida, desta forma, como uma vítima do contexto 

político nacional e internacional. 

Por outro lado, o que está subjacente a este regime de verdade, é a isenção de 

responsabilidade da indústria de pesca sobre o colapso dos recursos pesqueiros no RS. Setores 

do Estado Moderno e o pescador artesanal vão ser responsabilizados dentro deste regime de 

verdade pelo colapso dos recursos pesqueiros na versão da comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no RS. O Estado Moderno, no entanto, vai ser responsabilizado por 

ineficácia, ineficiência e inconstância no que se refere ao controle da pesca artesanal. O que 

está subjacente às verdades explícitas é a produção do pescador artesanal enquanto grande 

                                                
97  Sobre o convenio entre Brasil e Uruguai de exploração mútua de pesca, ver Silva (1990). 
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responsável pelo colapso dos recursos pesqueiros. Não é por acaso que, segundo esta 

comunidade epistêmica, os pescadores artesanais devem ter sua conduta rigorosamente 

controlada pelo Estado Moderno. Os pressupostos produzidos por esta comunidade 

epistêmica sobre os pescadores artesanais e que vão torna-los visíveis a ação e o controle 

governamental são descritos no item seguinte. 

 

 

4.2.2. A produção do outro pescador artesanal 

 

 

A produção de conhecimentos e verdades sobre os pescadores ocorre via operações 

estratégicas mais complexas. De forma didática começa-se a partir da produção de falácias 

sobre os pescadores e, em seguida, como elas contribuem para produzir uma outra versão da 

história do manejo de recursos pesqueiros sobre a falência dos recursos pesqueiros no estuário 

da Lagoa dos Patos e a negação de direitos para os pescadores. 

Até o final da década de 1980, a comunidade epistêmica originada com a SEORG, que 

governamentaliza o manejo de recursos pesqueiros (MM) no estuário da Lagoa dos Patos, 

quase nada havia publicado sobre os pescadores do RS. A escassez de pesquisas sobre 

pescadores no Sul do Brasil, sobretudo no RS, vai ser apontada por Orlando et al. (1988) 

ainda na década de 1980 e pela Comissão da Pastoral da Pesca nos anos 1990. Um dos poucos 

trabalhos publicados, intitulado O pescador artesanal do sul e ganhador do Prêmio Silvio 

Romero (1973), tem autoria de Lilian Argentina B. Marques, considerada uma Folclorista 

Emérita pela Comissão Nacional do Folclore. Neste trabalho, a folclorista afirma que o 

pescador é quase totalmente constituído de elemento branco. Os pretos (...) se teriam 

dedicado ao serviço do pastoreio, às charqueadas e ao trabalho da lavoura (ver MARQUES, 

1980: p.14). Desta forma, ao se produzir um pescador artesanal branco, descendente somente 

de portugueses, o processo de miscigenação entre europeus, negros e indígenas e as 

comunidades negras e indígenas que praticam a atividade pesqueira são excluídos do campo 

do visível ao passo que evidencia-se apenas o elemento branco do pescador artesanal. 

O pescador artesanal vai permanecer assim conceituado até a primeira metade do séc. 

XXI quando sucessivos trabalhos são publicados sobre pescadores artesanais do estuário da 

Lagoa dos Patos evidenciando-os enquanto resultado de miscigenação de portugueses, 

indígenas, negros e, no caso de São Lourenço do Sul, alemães (ver PASQUOTTO, 2007; 

ADOMILLI, 2007; MOURA, 2009; 2012; PIEVE et al., 2009). Mais recentemente, há 
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registros sobre a existência de quilombos que exercem atividade pesqueira na Lagoa dos 

Patos nos municípios de Pelotas, Capivari do Sul, Viamão e Mostardas e de grupos indígenas 

Mbya-Guarani em Porto Alegre. 

A preocupação da folclorista faz sentido se for contextualizada no surgimento das 

discussões sobre direitos quilombolas e indígenas, inclusive sobre o direito ao território, que 

mobilizaram boa parte da sociedade brasileira e foi levada para o Congresso Nacional partir 

do final da década de 1970 e foram incorporados na Constituição de 1988 (ver LEITE, 2008; 

CARNEIRO DA CUNHA, 2009). A produção do pescador artesanal branco em Marques 

(1980) produz a não-existência de qualquer resquício cultural e biológico negro e indígena em 

pescadores artesanais ao ratio governamental e, consequentemente, impossibilita a 

implementação de terras de quilombo e/ou indígenas para pescadores no RS e nega direitos 

aos pescadores de autonomia no uso dos recursos naturais pesqueiros. Eis o problema da 

relação entre a CMp e poder na evidenciação de aspectos significantes da realidade, apontado 

por Latour (1986): o que é tornado significante ao ratio governamental (o elemento branco do 

pescador artesanal) impossibilita às comunidades de pesca da coletividade regional de pesca 

do estuário da Lagoa dos Patos o acesso a conquistas constitucionais históricas a 

remanescentes quilombolas e indígenas. 

A folclorista vai ser a primeira a falar no RS que o pescador é artesanal, mas ainda 

sem o definir de forma a torna-lo completa e convenientemente visível enquanto objeto de 

ação de governo no MM. Posteriormente, outros autores irão desenvolver este conceito neste 

sentido. Reis (1992; 1993) vai classificar a pesca e, consequentemente, os pescadores da costa 

do RS em três categorias: pesca de subsistência e artesanal (ou de pequena escala), praticadas 

no estuário da Lagoa dos Patos; semi-industrial (ou média-escala) e industrial (ou grande 

escala), ambas praticadas na zona costeira do RS. Segundo a autora, esta classificação adotada 

é com base em Diegues (1983). Todavia, a categoria pesca semi-industrial não há na tipologia 

de Diegues (1983). Esta categoria é, na verdade, produzida por Reis (1992; 1993) e agrega 

todos os pescadores que atuam na costa do RS. No entanto, estes pescadores estariam 

contemplados na categoria produção de armadores de pesca e embarcados e na produção dos 

pescadores artesanais de Diegues (1983), pois o primeiro atua em áreas costeiras e o 

segundo na plataforma continental. Por que então se produzir uma nova categoria? A resposta 

é dada pela própria autora neste trecho: 
 
É importante não designar a pesca costeira como sendo artesanal. Os benefícios de 
uma classificação apropriada para as estatísticas básicas e sua consequência direta 
para o aumento da confiabilidade dos dados são evidentes. Por outro lado, o presente 
estado de sobre-explotação ou explotação intensa da maioria dos estoques da região 
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requer que não seja permitido o aumento desregulado do número de barcos ou de 
redes que atuam na pesca costeira, o que ocasiona um aumento do esforço de pesca. 
Financiamentos para a atividade pesqueira são mais facilmente obtidos para a pesca 
artesanal do que para a industrial, o que significa que o aumento do esforço de pesca 
pode ser estimulado por esse meio. A classificação apropriada da pesca costeira 
limitaria a obtenção de ajuda financeira, o que colaboraria para a manutenção do 
esforço de pesca nos níveis atuais. A designação correta da pesca artesanal no sul do 
Brasil é um assunto polêmico, e é esperado que os pescadores evitem de todas as 
maneiras mudanças nesse sentido. (REIS, 1993: p.113-114). 

 
A produção desta nova categoria de Reis (1993) surgiu com o intuito de produzir a 

não-existência para o ratio governamental de pescadores artesanais que atuam na costa tanto 

como embarcado na produção de armadores de pesca e embarcados quanto proprietário do 

seus meios de produção. Desta forma, Reis (1992; 1993) espera operacionalizar o controle 

pelo Estado do esforço de pesca e do financiamento da pesca artesanal dentro de uma lógica 

linear-excludente98. 

Além de artesanal, que atua somente no estuário, branco e descendente de português, 

há ainda outras proposições verdadeiras criadas e mobilizadas na conceituação dos pescadores 

que vão circular entre os membros da comunidade epistêmica que compõe o ratio 

governamental e que vão ganhar o status de verdades científicas. Estas outras verdades 

científicas vão produzir uma hierarquização entre diferentes epistemes (CMp e CET) através 

de sete das dez falácias denunciadas por Diegues (1995) como equívocos que precisam ser 

esclarecidos sobre pescadores artesanais (ver TABELA 3). Ao produzir esta hierarquização 

entre diferentes epistemes, estas sete falácias são a mais genuína manifestação do que Walter 

Mignolo (2004) chama de totalitarismo epistêmico. 

                                                
98 Tal categorização dos pescadores no RS terá profundas implicações também nas políticas de seguro-defeso 
implementado no final da década de 1990. 
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Tabela 3: Falácias sobre pescadores artesanais do RS encontradas na bibliografia científica local. 
 

 Fragmentos de publicações 
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Esta situação é resultado do esforço pesqueiro elevado das artes permissionadas e pelo não 
cumprimento das disposições da portaria SUDEPE nº 04 de 14/01/1985, devido a falta de 
conscientização do pescador (D’INCAO, 2000: 593) 

O modelo de administração do recurso dever ser modificado, buscando-se o comprometimento e a 
conscientização da comunidade (SILVA DE ALMEIDA, 1997: p.40). 

...the user effective participation at the process in Patos Lagoon fisheries discussion is difficult 
because of the low cultural level of the fishermen community. Basic concepts about biology and 
species life cycles, economic and social aspects are unknown (REIS; DINCAO, 2000: 593). 

...a falta de informações dos pescadores de como realizar uma pesca segura, organizada, dentro da 
lei e que impedisse a destruição dos meios naturais (...) tem contribuído para o declínio do setor 
pesqueiro e a escassez dos cardumes... (LILJA, 1999: p.76). 

...falta de compreensão dos pescadores sobre a hidrodinâmica da Lagoa dos Patos. (ZUCHOSKI, 
2004: 6). 

Nota-se, ao avaliar a pesca predatória, que o pescador tem desenvolvido um processo de 
autodestruição, não tomando consciência de sua decisiva participação na diminuição dos estoques, 
com a prática de métodos ilegais, destrutivos ao ambiente de pesca. (LIMA, 1999: p.75). 

...muitas pessoas acabam descartando seus lixos (...) na borda do barranco, neste caso a intenção 
também é de conter o recuo do mesmo, embora não seja um procedimento adequado tanto do ponto 
de vista ambiental quanto estético (SILVEIRA, 2004: p.21-22). 

as características estruturais da pesca artesanal continuam quase que inalteradas há décadas, sem 
nenhuma evolução significativa de sua estrutura. Tem demonstrado pouca dinâmica e muito 
enraizadas nos meios tradicionais e tem receio a tudo o que há de novo. (LILJA, 1999: p. 74). 

...às vezes, a embarcação está devidamente equipada, mas a tripulação que carece de 
conhecimentos, prática e interesse em utilizar os recursos existentes. (LIMA, 1999: p.18). 
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Entre os fatores prejudiciais (a pesca), temos a falta de compreensão do pescador do funcionamento 
da pesca artesanal como um todo e, especificamente, o entendimento do ciclo de vida e das 
migrações das espécies. (SILVA, 2003:  p.02). 

A escola tem procurado desenvolver projetos de Educação Ambiental, de modo a proporcionar aos 
habitantes uma consciência de preservação, pois sua sobrevivência está intrinsecamente relacionada 
com a Lagoa dos Patos. Um melhor conhecimento local faz com que os pescadores preservem e 
cuidem de seu habitat natural... (SANTOS, 2001: p.39). 

...houve uma certa resistência da comunidade frente a proposta (de implantação de agricultura). 
Acreditamos que a dificuldade em se aceitar algo novo e diferente, agredia sua maneira de viver, 
negando-se a desenvolver outra atividade, que não fosse a tradicional. (SANTOS, 2001: p.75). 

...a abundância do pescado em geral e do camarão em particular tem diminuído ao longo do tempo, 
particularmente nas últimas décadas, e se sabe que uma das causas disso é a própria atitude 
predatória dos pescadores que, provavelmente agem mal, mais por desconhecimento e necessidade 
do que por má fé. (CABRAL, 1997: p.13). 

Então, partindo da hipótese de que, apesar do trabalho de vários professores e pesquisadores da 
Universidade do Rio Grande (...) têm desenvolvido na região estuarina da Lagoa dos Patos nos 
últimos vinte anos, os seus pescadores continuam carecendo de uma verdadeira educação ambiental 
(...) para ajudar mesmo que indiretamente o ecossistema a se reequilibrar ou (...) a não se degradar 
ainda mais (...). Decidiu-se, então, tentar ajudar os mesmos com cursos e/ou palestras (...) 
objetivando fazer com que os pescadores artesanais ganhem uma visão bem mais abrangente... 
(CABRAL, 1997: p.32-33). 
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Nota-se, ao avaliar a pesca predatória, que o pescador tem desenvolvido um processo de 
autodestruição, não tomando consciência de sua decisiva participação na diminuição dos estoques, 
com a prática de métodos ilegais, destrutivos ao ambiente de pesca. (LIMA, 1999: p.75). 
...o anseio de cada um gaúcho ou ‘catarina’, é pescar o máximo possível sem se aperceber do 
prejuízo que acarreta a todos nessa e/ou na safra seguinte... (CABRAL, 1997: p.65). 
Essas práticas são tão predatórias que em cada 1000 camarões que tentam chegar ao oceano só 2 
tem sucesso, (...), de forma que não seria exagero afirmar-se que a Lagoa dos Patos está-se 
transformando em câmara de extermínio do camarão-rosa... (CABRAL, 1997: p.90). 
Decidiu-se, então, tentar ajudar os mesmos com cursos e/ou palestras (...) objetivando fazer com que os 
pescadores artesanais ganhem uma visão bem mais abrangente, que os ajudem a porem em prática uma 
nova relação para com o meio ambiente que os cerca, uma relação de respeito e solidariedade 
(CABRAL, 1997: p.33). 
Chama a atenção a naturalidade e a indiferença dos moradores no descarte do lixo a poucos metros 
de sua casa (SILVEIRA, 2004: p.22). 
...a abundância do pescado em geral e do camarão em particular tem diminuído ao longo do tempo, 
particularmente nas últimas décadas, e se sabe que uma das causas disso é a própria atitude predatória 
dos pescadores... (CABRAL, 1997: p.13). 
A inobservância de vários artigos da portaria normatizadora da atividade pesqueira reflete a 
inoperância do sistema de fiscalização e o total descompromisso por parte da comunidade de 
pescadores (...) para com a manutenção da pesca em níveis que não levem ao colapso da pescaria 
(SILVA DE ALMEIDA, 1997: p.40). 
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A ausência das escolas de pesca para a formação profissional dos pescadores torna difícil atingir 
um desenvolvimento tecnológico da pesca e um aumento da produtividade do setor... (LIMA, 
1999: 08). 
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A Ilha da Torotama encontra-se numa situação de isolamento geográfico (SANTOS, 2001: p.40). 
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...it is important to consider fishermen’s competitive and Market-oriented view of fishing; this is 
more realistic that to assume that fishing is a communal, cooperative and altruistic process. (REIS, 
1992: p.189). 
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A dedicação da pesca artesanal estuarina é geralmente integral (REIS, 1993: p.113). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As sete falácias encontradas em um levantamento bibliográfico preliminar sobre pesca 

no RS são O pescador artesanal é ignorante, e tem receio a tudo o que há de novo, Os 

pescadores artesanais são predadores, A pesca artesanal é ineficiente,  Os pescadores 

artesanais são isolados, o pescador artesanal é um profissional de tempo integral, os 

pescadores artesanais são individualistas e não se organizam e uma inversão da que Os 

pescador artesanal é passivo e não sabe defender seus direitos. Nesta última, os autores 

sugerem que, ao invés de passivo, o pescador tem mentalidade de guerra. Vale destacar três 

destas falácias: a ignorância e a atuação profissional em tempo integral e predadora do 

pescador. 

Ao produzir um pescador artesanal de dedicação integral, Reis (1993) abandona 

deliberadamente a característica pesca é atividade principal, mas não exclusiva do pescador 

artesanal de Diegues (1983: p.151) e se apoia em outros autores como Kesteven (1976) e 

Smith (1979). Desta forma, a autora recai em uma das falácias denunciadas por Diegues 

(1995): o pescador artesanal é um profissional de tempo integral. O tipo ideal de pescador 

artesanal produzido por Reis (1993) é o que se dedica integralmente a pesca. Ao mesmo 

tempo, Reis (1993) produz o desaparecimento da categoria pequena produção familiar dos 

pescadores-lavradores da pequena produção mercantil simples, que existe no estuário da 

Lagoa dos Patos conforme registrado por MOURA (2009; 2012), segundo o mesma lógica 

linear-excludente dos pescadores-lavradores para favorecer o controle Estatal do esforço de 

pesca e dos financiamentos para a pesca artesanal. 
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It must be pointed out that the enforcement agency (IBAMA) is part of FPL. This facilitates the 
comprehension about legislation and legal procedures, the way to proceed related to State and 
national institutions, facilitates any procedure about the adequacy of enforcement. (...). The fact the 
government agency responsible for fisheries management is one of the institutions that make part 
of FPL helps to reduce the possibility of war mentality. (REIS; DINCAO, 2000: 593). 
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A classificação criada por Reis (1992; 1993) é um modo de produção de não-

existência de pescadores-lavradores e de pescadores artesanais que trabalham na costa do RS 

ao mesmo tempo que produz uma categoria de pescador artesanal ideal (verdadeiro). Todas 

as outras categorias de pescadores que não se enquadram na de pescador artesanal tal qual é 

definido por Reis (1992; 1993) são consideradas não-pescadores99.  

A caracterização dos pescadores como predadores com base no (pre)suposto 

diagnóstico de que eles querem pescar o máximo possível (ver CABRAL, 1997: p.65) para 

obter maiores rendimentos (ver BENET, 2004: p.12) levando ao colapso da pescaria, a 

diminuição dos estoques, a autodestruição, a destruição do ambiente de pesca e a formação 

de câmara de extermínio de camarão-rosa enquadra-os na teoria econômica formal de Scott 

Gordon (1953;1954), base do paradigma da Tragédia dos Comuns de Hardin (1968) (ver item 

2.6.1). Segundo a teoria de Scott Gordon, os pescadores buscariam altas capturas e lucros em 

áreas de livre acesso levando ao colapso pesqueiro. Neste sentido, no RS a falácia os 

pescadores artesanais são predadores de Diegues (1995) tem a clara função de subsidiar o 

diagnóstico de que a pesca no estuário da Lagoa dos Patos é um sistema de livre acesso (ver 

MARQUES, 1997: p.53) como um expoente da Tragédia dos Comuns. Além disso, o 

pescador artesanal é produzido como predador porque ele não percebe e não tem consciência, 

compromisso e visão suficientemente abrangente sobre suas ações sobre o meio ambiente. 

Dito de outra forma, a falácia os pescadores artesanais são predadores está intimamente 

ligada a do pescador é ignorante, e tem receio a tudo o que há de novo. 

A falácia O pescador artesanal é ignorante, e tem receio a tudo o que há de novo tem 

a de maior quantidade de referencias bibliográficas levantadas que, por sua vez, estão em 

consonância com as diretrizes de desenvolvimento da SUDEPE (1980) que indicam a falta de 

capacitação de mão de obra e a lenta transferência de tecnologia para o sistema como duas 

das dificuldades de se desenvolver a pesca no Brasil. Ainda que todas as falácias tenham 

referencia cognitiva, a maior frequência da falácia explicitando diretamente a suposta 

ignorância do pescador artesanal mostram uma forte preocupação na produção de hierarquia 

da CMp sobre CET. 

Segundo Hobart (2002), a ignorância não é uma simples antítese do conhecimento, 

mas um atributo moral concedido a outros carregado de pré-conceito, ou seja, carregado de 

julgamento moral. No RS, este julgamento moral está contido nas verdades mobilizadas pela 

                                                
99 A categorização forjada por Reis (1992; 1993) é adotada pelas instituições responsáveis pelo MM no estuário 
da Lagoa dos Patos e embasa as ações governamentais até os dias atuais, inclusive enquanto binômio pescador 
artesanal (ou verdadeiro)/não-pescador. 
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comunidade epistêmica, desveladas em falácias, sobre os pescadores gaúchos que produzem 

um pescador artesanal descendente de português, que atua somente no estuário e ignorante. 

Segundo Diegues (1995), a mobilização e produção de falácias sobre pescadores artesanais 

tem como fundo a ignorância de tecnocratas. Este parece ser o caso da comunidade 

epistêmica que governamentaliza o manejo da pesca no estuário da Lagoa dos Patos porque, 

segundo Orlando et al. (1988: p.01) ignora-se totalmente a situação das comunidades 

lagunares que tem a pesca como atividade econômica. Tampouco se conhece a estrutura e 

dinâmica da pesca artesanal e industrial/empresarial local.... Esta situação vai ser 

predominante até o início da década de 1990 como denunciado pela Pastoral da Pesca (ver 

MARTINS, 1997). A partir de então, houve um aumento significativo de pesquisas sobre 

pesca, mas que ainda seguem a linha tradicional (reducionista) focando de um lado a biologia 

de diferentes espécies e de outro, o sistema social (...) sem olhar a interdependência do 

sistema social e ecológico (KALIKOSKI, 2002b: p.13). Ao mesmo tempo em que cresceu um 

conhecimento sistemático, possibilitou-se e efetivou-se também o aumento da ignorância, 

como advertiu Hobart (2002). Portanto, as falácias são a expressão da crescente ignorância 

sobre os pescadores, mas não dos pescadores. 

Além da ignorância de tecnocratas, Diegues (1995) afirma que as falácias sobre os 

pescadores artesanais também atendem aos interesses das empresas capitalistas de pesca e de 

seus associados em órgãos de administração pesqueira. Como foi visto nos subitens 

anteriores, os mitos, as verdades e o conhecimento mobilizados pelos órgãos de administração 

pesqueira e da comunidade epistêmica que governamentaliza o manejo da pesca no RS estão 

em consonância com os interesses da indústria pesqueira e de um MM centralizado que 

engendram ações diferenciais entre indústrias pesqueiras e pescadores artesanais 

caracterizadas como fascismo do apartheid social. 

Segundo Foucault (1979), um conjunto de regras segundo os quais se discrimina o 

verdadeiro do falso produzido e mantido por sistemas de poder e, portanto, dentro de um 

regime de verdade, ganham o status de verdade. Por serem produzidas, mobilizadas e 

subsidiadas por uma comunidade epistêmica que governamentaliza a produção de uma 

modalidade de um espaço disciplinado através da implementação de um MM no RS, estas 

falácias ou proposições verdadeiras ganham status de verdades dentro de um regime de 

verdade que é mantido pelas políticas públicas de manejo de recursos pesqueiros. Estas 

falácias, produzidas enquanto verdades, vão compor os regimes epistemológico de 

inteligibilidade dentro dos quais se dá a ação governamental na implementação de um MM. 
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O pescador artesanal, branco, ignorante, predador, violento, ineficiente, isolado, 

competitivo, orientado pelo mercado e que atua somente no estuário da Lagoa dos Patos 

torna-se assim uma categoria ideal produzida para ser responsabilizada pelo colapso da pesca 

no RS e incapaz de agir sem regulamentação estatal e de superar a crise de recursos 

pesqueiros que ele mesmo (pre)supostamente criou. Este dilema no uso dos recursos 

pesqueiros pelos pescador artesanal produzido pela comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no RS assemelha-se ao da Tragédia dos Comuns de Garret Hardin. 

Segundo Hardin (1968), em um sistema onde o uso de recursos obedece a uma lógica 

capitalista (sistema de livre acesso), cada indivíduo procuraria obter o máximo de ganhos 

individuais provocando a ruína de todos com o colapso dos recursos comuns. O pescador 

artesanal gaúcho é, portanto, segundo a comunidade epistêmica que governamentaliza a pesca 

no estuário da Lagoa dos Patos, a mais genuína personificação da Tragédia dos Comuns que 

produz um sistema de livre acesso de exploração dos recursos naturais. 

Ao correlacionar áreas de propriedade comum a áreas de livre acesso, a partir de uma 

representação cínica da mentalidade e do caráter do outro, Hardin (1968) invisibiliza regras 

tradicionais de uso dos recursos (MCGOODWIN, 1990) e abre zonas de cognição para uma 

apropriação privada ou estatal do espaço. No caso do RS, a produção de um pescador 

artesanal como supracitado também invisibiliza as regras tradicionais de uso de recursos 

pesqueiros ao ratio governamental ao passo que habilita ações de governo no sentido de uma 

ainda mais forte regulamentação e fiscalização da pesca artesanal e, portanto, de apropriação 

do espaço (epistêmico) tradicional do que já houve antes do colapso dos recursos pesqueiros 

(ver item 5.4). 

Para McGoodwin (1990), a aplicação do modelo bioeconômico Gordon-Schaefer e do 

paradigma de Hardin (1968), ambos tem base na racionalidade econômica do livre mercado, 

reduz de modo positivo-reducionista a racionalidade dos pescadores a uma lógica 

economicista e de predadores naturais desumanizando-os e tornando-os irracionais no uso dos 

recursos pesqueiros. No caso da pesca do RS, a aplicação destes modelo e paradigma pela 

comunidade epistêmica que governamentaliza o MM no RS aos pescadores de todas as 

comunidades de pesca os homogeiniza, irracionaliza e desumaniza produzindo o pescador 

branco, ignorante, predador, violento, ineficiente, isolado, competitivo, orientado pelo 

mercado e que toda a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos atua 

somente na zona estuarina. Segundo Thomas (1994), a (estéreo)tipificação é uma operação 

epistêmica que permite compor uma moderna representação dos outros e torna-los visíveis a 

ação colonial de governo. Neste sentido, a (estéreo)tipificação produzida pela comunidade 
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epistêmica do pescador artesanal como supracitado é uma operação estratégica que permite 

compor uma representação moderna dos pescadores artesanais visível ao Estado Moderno na 

produção de uma modalidade de espaço disciplinado através da implementação de um MM 

dentro de regimes epistemológicos de inteligibilidade. 

Portanto, o que as falácias sobre os pescadores artesanais nos evidenciam é que, além 

delas mesmas e do paradigma positivo-reducionista identificado em itens anteriores, o 

paradigma da Tragédia dos Comuns também compõem os regimes epistemológicos de 

inteligibilidade dentro dos quais se dá a ação governamental fascista de apartheid social na 

implementação do MM. 

No subitem seguinte, será visto que a versão produzida por esta comunidade 

epistêmica apaga a (ir)responsabilidade da ciência e das indústrias de pesca sobre o colapso 

da pesca no RS produzindo um outro (ir)responsável, o pescador artesanal. 

 

 

4.2.3. A versão oficializada sobre a crise da pesca no RS. 

 

 
Para que nos resignemos a viver uma vida que não é a nossa, nos obrigam a aceitar 
como própria uma memória alheia. Realidade mascarada, estória contada pelos 
vencedores (Eduardo Galeano, 2001: p.203). 

 

A versão oficializada sobre a crise de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos 

Patos, ou seja, a que circula entre os membros da comunidade epistêmica inaugurada pela 

SEORG que governamentaliza o MM no estuário da Lagoa dos Patos, é produzida a partir dos 

trabalhos de Reis (1986a; 1992; 1993; 1999). Segundo esta versão, a atividade pesqueira 

considerada expoente, relevante ou até existente surgiu na Lagoa dos Patos no final do século 

XIX com a chegada dos imigrantes portugueses de Póvoa do Varzim: O primeiro registro de 

explotação pesqueira do estuário da Lagoa dos Patos data do final do século passado... (ver 

REIS, 1992; REIS, 1993: p.109; 1999; REIS; VIEIRA, 1994; HAIMOVICI, et al., 1998; 

REIS; D’INCAO, 2000; BOFFO; REIS, 2003). Para a produção do surgimento da pesca 

artesanal com a imigração de portugueses de Póvoa do Varzim enquanto verdade, 

reproduzindo o pescador artesanal enquanto elemento branco, a autora mobiliza 

conhecimentos como os registros do viajante naturalista Ihering (1885; 1896) e adota o 

recorte temporal contido nestes registros. Desta forma, invisibiliza-se os remanescentes 

indígenas e quilombolas que atuam na pesca ou o pescador artesanal resultante de 
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miscigenação entre europeus, indígenas e negros, ao passo que (re)produz-se o conceito do 

pescador artesanal branco, descendente de português, discutido no item anterior. Esta versão, 

foi predominante até o início do século XXI e ainda é reproduzido em publicações mais 

recentes (ver CALAZANS et al., 2010; SEELIGER, 2010). 

Consoante aos itens anteriores, a pesca industrial teve seu início em 1947. Este é o 

único ponto de consonância entre as versões da crise na pesca do RS. Para este conjunto de 

autores, a pesca industrial teria mantido suas atividades em águas argentinas e uruguaias até 

1973, período em que atuou pouco na costa do RS. Após este período a pesca industrial teria 

ocorrido na costa do RS e em águas uruguaias até 1978, devido a um acordo de exploração 

mútua de recursos pesqueiros entre Brasil e Uruguai. O colapso de recursos pesqueiros no 

estuário da Lagoa dos Patos teria acontecido no início dos anos 1980 devido a modernização 

da pesca artesanal, sobretudo com a introdução das redes de arrasto (ver SILVA, 1990; 

HAIMOVICI et al., 1998; REIS, 1999), a grande quantidade de redes, a captura de grande 

quantidade de juvenis de recursos pesqueiros, a captura de recursos pesqueiros que superavam 

o MSY, a captura de adultos antes ou durante a corrida reprodutiva para o interior ou para 

fora do estuário e o aumento da poluição industrial (REIS, 1992). Com esta argumentação, 

mais uma vez, torna-se clara a aplicação da lógica dos modelos bioeconômicos de Gordon-

Schaefer na coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Em alguns casos, que não foram explicitados por Reis (1992), houve a falta de 

regulamentação da pesca, como o número e o tamanho de redes, por exemplo. Em outros, 

quando havia regulamentação, os resultados foram minimizados devido a inconstância das 

diretrizes e a ineficiência da fiscalização, segundo D’Incao (1991) e D’Incao et al (2002). De 

todo o modo, o pescador visto como competitivo e orientado para o mercado (ver REIS, 

1992) deve ser regulamentado, sendo a mais genuína personificação da Tragédia dos Comuns. 

A produção do colapso dos recursos pesqueiros devido a modernização da pesca 

artesanal e ao pescador como personificação da Tragédia dos Comuns são verdades que 

resultam da mobilização de conhecimentos como os modelos bioeconômicos de Gordon-

Schaefer e da Tragédia dos Comuns de Hardin (1968) e a aplicação destes modelos e 

paradigmas na coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Desta forma, 

ambos os enunciados inserem-se dentro de uma lógica científica e, assim, ganham status de 

verdades científicas. Segundo McGoodwin (1990), a aplicação dos modelos bioeconômicos 

de Gordon-Schaefer e do paradigma da Tragédia dos Comuns de Hardin (1968), ambos com 

base na racionalidade econômica do livre mercado, na pesca artesanal gera dois problemas de 

manejo de recursos pesqueiros: reduz de modo positivo-reducionista a racionalidade dos 
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pescadores a uma lógica economicista e de predadores naturais e homogeiniza culturalmente 

um setor altamente heterogêneo. Além disso, esta redução e homogeneização cultural dos 

pescadores a lógica economicista e de predadores naturais tem como subjacente a tendência 

deles à destruição dos recursos naturais. Neste caso, ao invés de solucionar os problemas de 

manejo de recursos já existentes, como o colapso dos recursos pesqueiros no RS, a abordagem 

desta comunidade epistêmica opera estrategicamente na criação de dois outros problemas 

(redução e homogeneização a uma lógica economicista e de predadores) que, como será visto 

a seguir, irá compor os regimes epistemológicos de inteligibilidade do ratio governamental. 

Desta forma, as estas duas verdades científicas produzidas geram problemas de manejo de 

manejo de recursos pesqueiros porque geram problemas de representação do outro e da 

realidade. 

Segundo Santos (2005), uma consequência do mundo abstraído, fragmentado, 

compartimentalizado e homogeneizado da ciência moderna seria a produção de um fato ou 

realidade mal-construídos, os chamados artefatos. Neste sentido, estas duas verdades 

científicas supracitadas da versão oficializada são artefatos. 

O que está subjacente aos dois artefatos supracitados é a produção do seguinte artefato 

que é produzido enquanto verdade científica central: o colapso de recursos pesqueiros devido 

a pesca artesanal. Conhecimentos e verdades vão ser produzidos e mobilizados pela 

comunidade epistêmica que governamentaliza o MM do RS no sentido de defender e produzir 

esta verdade, que é central na versão que se tornou oficial. 

Dados estatísticos são mobilizados no sentido de produzir uma correlação (causa e 

efeito) entre colapso dos recursos pesqueiros e pesca artesanal. Os dados estatísticos 

apresentados (ver TABELA 4) mostram o volume de desembarque da pesca artesanal entre 

1960-1979 e 1980-1994. Ao mostrar comparativamente esta média aritmética de volume de 

desembarque da pesca artesanal agrupado nestas duas séries temporais, a autora produz um 

decréscimo nas captura em quase todos os recursos pesqueiros apresentados a partir dos anos 

1980, invisibiliza a série temporal que mostra a tendência crescente e decrescente separadas 

pelo pico de captura em 1973 discutido por Souza (2001) a partir da Figura 5 e, assim, 

descontextualiza historicamente os dados das políticas nacionais para o setor pesqueiro 

industrial do final dos anos 1960. Neste sentido, comprovar o colapso pós-1980 ajuda a 

compor um conjunto de verdades que subsidiam a verdade central de um regime de verdade 

da versão oficializada.  
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Tabela 4: Desembarques médios (em t) das principais espécies capturadas pela pesca artesanal em 
diferentes períodos 
 1960-79 1980-94 
Corvina 8037 6946 
Camarão-rosa 3342 2383 
Tainha 1872 1421 
Enchova 600 1060 
Bagre marinho 5046 778 
Pescada olhuda (Cynoscion guatucupa 696 763 
Castanha (Umbrina canosai) 396 605 
Savelha (Brevoortia pectinata) 1005 501 
Pescadinha real (Macrodon ancylodon) 1632 387 
Fonte: Reis (1999). 

 

O exemplo da análise do colapso do bagre (Genidens barbus) ilustra a correlação 

produzida entre pesca artesanal e colapso dos recursos pesqueiros. Primeiro postula-se que Os 

bagres marinhos são capturados exclusivamente pela pesca artesanal (ver REIS, 1986a: 

p.08), ignorando os registros de início da pesca industrial de espécies demersais em 1947, 

entre elas a de bagre (ver YESAKI; BAGER, 1975; HAIMOVICI et al., 1998). Em seguida, a 

autora apresenta um gráfico semelhante ao de Souza (2001) (ver FIGURA 5) com a série 

temporal da produção artesanal e acrescenta o desembarque de bagre, que acompanha as 

tendências da produção artesanal. No entanto, a séria temporal apresentada está entre 1973 e 

1982. Desta forma, a autora invisibiliza a ação da pesca industrial sobre os bagres marinhos e 

novamente apresenta os dados estatísticos de modo a descontextualizar o ano de 1973 

enquanto ponto de inflexão entre tendências e resultado das políticas da lei 221/1967 do 

governo federal. Como resultado, produz-se a sobrepesca no RS a partir do início dos anos 

1980 devido a pesca artesanal enquanto proposição verdadeira. 

Ao descontextualizar os dados e produzir o colapso da pesca no RS a partir do início 

dos anos 1980, a autora justifica o surgimento da pesca costeira ou semi-industrial como 

resultado da sobrepesca de pescadores artesanais100 no estuário da Lagoa dos Patos que 

migram a partir de 1982 para a zona costeira: It is emphasized that the near absence of fish in 

the estuarine waters was the reason fo the increase in explitation of the costal waters 

adjacente to Patos Lagoon, and not that actividty of the coastal fishery was the cause of the 

absence of fish in the estuary (REIS, 1992: p.191; REIS, 1999). Com esta afirmação, a autora 

invisibiliza o financiamento de equipamentos de pesca (redes, embarcações, petrechos, sonda, 

etc.) dados a pescadores pelas indústrias de pesca para que eles começassem a pescar na zona 

costeira (ver SILVA, 1990), descontextualiza os dados das políticas públicas para a 

                                                
100 Como foi visto no item 4.2, os pescadores que passaram a trabalhar na pesca costeira ou semi-industrial não 
podem ser mais considerados artesanais, segundo os autores que governamentalizam o MM. 
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modernização capitalista da pesca no RS e da atuação da pesca industrial e os recontextualiza 

de modo a excluir a responsabilidade das indústrias de pesca sobre o colapso da pesca no RS 

e a colocar sobre os pescadores artesanais conceituados conforme item anterior. 

Portanto, a versão oficializada é produzida dentro de um regime de verdade em torno 

de uma verdade central, que é, no entanto, um artefato reconhecido enquanto verdade 

científica pelo sistema de poder que a produz e a mantém. 

Ademais, as proposições verdadeiras produzidas pela comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no RS estão caracterizadas por todos os cinco traços historicamente 

considerados importantes das verdades, segundo Foucault (1979): possui forma científica 

(verdades produzidas estão contidas em trabalhos científicos), apelo econômico e político e 

circulação relativamente ampla (verdades versam sobre a crise de um setor estratégico da 

indústria nacional e colapso de recursos naturais), é produzida e transmitida sob o controle de 

aparatos políticos e econômicos hegemônicos (diversas instituições governamentais e as 

indústrias de pesca do RS estão envolvidas na produção e circulação das verdades produzidas) 

e incide sobre uma questão em que há debate político (quebra da indústria de pesca no RS e o 

colapso de recursos pesqueiros). 

Nesta terceira parte da tese, forneceu-se o contexto de atuação do Estado Moderno na 

produção do MM no RS bem como identificou-se a produção e mobilização de 

conhecimentos, mitos e verdades que compõem os regimes epistemológicos de 

inteligibilidade que embasam estas ações do Estado Moderno. Conforme foi discutido, os 

regimes epistemológicos de inteligibilidade seguem a linha paradigmática da Tragédia dos 

Comuns de Hardin (1968) e dos modelos bioeconômicos de Gordon-Schaefer, ambos 

inscritos em uma perspectiva positivo-reducionista. Esta linha paradigmática tem se 

desdobrado em mitos da CMp discutidos no item 2.1.1, como o do totalitarismo epistêmico 

denunciado por Walter Mignolo (2004), quando a comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no RS pratica a hierarquização a priori de saberes com 

hierarquização do CET dos pescadores em relação a CMp; no fascismo de apartheid de Santos 

(2010), expresso localmente no duplo padrão de ação do Estado em relação às indústrias de 

pesca, quando adota-se o Laissez-faire e Laissez-passer, e à pesca artesanal, quando opta-se 

por uma forte regulamentação; nas falácias sobre pescadores artesanais denunciadas por 

Diegues (1995), sendo sete das dez falácias adotadas enquanto verdades científicas pela 

comunidade epistêmica que nasceu com a SEORG; no colapso de recursos pesqueiros devido 

a pesca artesanal como verdade central na versão oficializada; e na centralização nas tomadas 

de decisão no manejo da pesca registradas por McGoodwin (1990) e Pálsson (1991). No RS, 
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ocorre a partir da década de 1960 com a imposição de leis de regulação da pesca, sobretudo a 

artesanal, com base em soluções técnicas formuladas dentro das instituições burocráticas do 

Estado Moderno como o CEPERG, por exemplo. 

Identificado os regimes epistemológicos de integibilidade que embasam as ações 

governamentais na produção do MM, situa-se o ratio governamental em um quadro de 

relações sociais, ou seja, na perspectiva situacional de Santos (2005). Segundo este autor, 

todos os conhecimentos são resultados de práticas socialmente organizadas que envolve a 

mobilização de recursos materiais e intelectuais vinculadas a contextos específicos. No caso 

estudado, o ratio governamental é um modo de conhecer situado porque opera dentro dos 

regimes epistemológicos de inteligibilidade pontuados acima e, portanto, envolve a 

mobilização e criação de conhecimentos, mitos e verdades por uma comunidade epistêmica, 

vinculados a produção de uma modalidade de espaço disciplinado na implementação de um 

MM no RS. O ratio governamental é, então, epistemologicamente situado nestes regimes 

epistemológicos de inteligibilidade. 

Sendo o Estado Moderno uma perspectiva no mundo social, ele encena pontos de vista 

particulares destacando certas características do mundo e descartando outras na produção de 

espaços sociais (HÄKLI, 2001). Segundo Foucault (2008), os espaços sociais na modernidade 

são de natureza disciplinar e produzidos a partir de um modelo considerado normal. Com a 

construção deste modelo na produção de um espaço disciplinado, a realidade torna-se 

inteligível ao ratio governamental (ROSE, 2004). No caso estudado, a versão sobre o colapso 

dos recursos pesqueiros no RS produzida pela comunidade epistêmica que governamentaliza 

o MM no RS torna-se o modelo normal e visível ao ratio governamental segundo os regimes 

epistemológicos de inteligibilidade pontuados acima. Desta forma, esta versão torna-se 

oficializada e também passa a compor os regimes epistemológicos de inteligibilidade. Para 

Rose (2004), a distribuição e relações de conceitos que abre zonas de cognição tornando a 

realidade inteligível ao ratio governamental é um dos passos para a modelagem do espaço em 

nível de pensamento. Esta é a primeira dimensão da operação estratégia para a produção de 

um espaço disciplinado, a imaterial. Segundo o mesmo autor, com a modelagem do espaço 

em nível de pensamento, o próximo passo é a sua re-implantação no espaço do real. Esta é a 

segunda dimensão da operação estratégica na produção de um espaço disciplinado, a material. 

Assim, a partir de um espaço disciplinado imaterializado, visível à perspectiva do ratio 

governamental, o Estado Moderno está habilitado a ações no espaço do real (materialização 

do pensamento governamental) dentro destes regimes epistemológicos de inteligibilidade.  
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Na (i)materialização do MM dentro dos regimes epistemológicos de inteligibilidade 

pontuados acima e, consequentemente, produzindo-se um espaço disciplinado, rompe-se com 

os modos tradicionais de conhecer (CET) e manejar (MT), que produzem espaços epistêmicos 

tradicionais, forçando o curso da modernidade no uso dos recursos pesqueiros. Este processo 

de dominação através da produção de uma monocultura do saber, Santos (2005) chama de 

epistemicídio. Deste modo, pode-se dizer que a atuação do Estado Moderno na pesca do RS 

dentro dos regimes epistemológicos de inteligibilidade na produção de um MM no RS revela 

o que Bernard Cohn (1996) chama de caráter colonial ao Estado Moderno. Neste caso, a 

atuação dentro destes regimes epistemológicos de inteligibilidade é o que confere o caráter 

colonial ao Estado Moderno no produção do MM no RS. 

Neste sentido, com a produção de uma modalidade de espaço disciplinado na 

implementação de um MM no RS, sobretudo a partir do Decreto-lei 221/67 que possibilita e 

consolida o processo que Diegues (1983) chama de modernização capitalista da pesca, está-

se diante de um contexto de colonialismo cultural. Além de definir como (através dos regimes 

epistemológicos de inteligibilidade), nos itens da parte três desta tese definiu-se quem (o 

Estado Moderno governamentalizado pela comunidade epistêmica que nasce com o SEORG), 

onde (no RS, sobretudo no estuário da Lagoa dos Patos) e quando (a partir dos anos 1950) 

colonizou culturalmente. Desta forma, situou-se o esforço colonial nos três eixos pontuados 

por Stocking (1991) e Thomas (1994). Tal qual as outras ações governamentais na pesca 

gaúcha, a formulação da INC 2004 sobre a coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos vai ser feita dentro destes regimes epistemológicos de inteligibilidade e deste 

contexto de colonização cultural. 

Então, na terceira parte desta tese, definiu-se a forma e o processo cultural em que 

opera historicamente a vertente colonial do Estado Moderno na produção de espaços 

disciplinados na implantação de um MM no RS. Este é o contexto em que se insere a INC 

2004 na produção de um espaço disciplinado através da implementação de um MM. É o que 

será visto na quarta parte desta tese. 
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5. DES-RE-TERRITORIALIZAÇÃO DA COLETIVIDADE REGIONAL DE PESCA 

DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS ATRAVÉS DA INC 2004 

 

 

Após a contextualização histórica da situação de colonialismo cultural feita na parte 

anterior, atenta-se nesta última parte da tese aos conflitos ambientais territoriais no estuário da 

Lagoa dos Patos. Estes conflitos emergem do contato entre extremos racionais e da relação 

assimétrica que se instala pela imposição de uma modalidade de espaço disciplinado operado 

pelo ratio governamental na implementação de um MM via INC 2004 sobre territórios 

tradicionais operados pelo(s) CET(s) da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos na implementação de MT(s). 

No primeiro subcapítulo desta parte será(ão) descrito(s) o(s) território(s) tradicional(is) 

das duas comunidades em estudo de caso e far-se-á, sempre que possível, de acordo com a 

bibliografia levantada, algumas considerações gerais para a coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos. O eixo descritivo-analítico segue a proposta formulada no item 

2.5.1, que surge a partir de Elíade (1992), Evans-Pritchard (2007) e Hassig (2001): o 

continuum espaço-tempo é estabelecido por calendários que se estruturam e se articulam a 

partir de centro(s) do(s) mundo(s) e mediante relações de poder. Para cumprir esta proposta, 

este subcapítulo é constituído dos seguintes itens: O(s) Centro(s) do(s) mundo(s), onde se 

descreve o espaço tradicional produzido; O(s) ciclo(s) conceitua(is), onde uma concepção de 

tempo é materializado no espaço conhecido; O calendário(s) tradicional(is), quando articula-

se o ciclo conceitual ao ciclo de atividades cotidianas, donde emerge o(s) calendário(s) 

tradicional(is) e as relações de poder nos espaços tradicionais. Vale ressaltar que, na 

perspectiva construída nesta tese, o tempo tradicional é importante no manejo de recursos 

naturais tradicionais (MT) e, consequentemente, no espaço produzido sob a lógica das 

tradições. 

 

 

5.1. Os centros dos mundos: “esses mares aí” 

 

 

Existem diversas comunidades de pesca na Lagoa dos Patos. Segundo o Relatório 

Anual do Projeto Lagoa dos Patos (1989), existem quarenta comunidades de pescadores 

permanentes e quarenta e três comunidades que se formam em acampamentos durante a safra 
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de camarão-rosa101. No entanto, um recente estudo coordenado por Kalikoski e Vasconcelos 

(2013: p.187) e financiado pela FAO aponta a existência de quarenta e uma principais 

comunidades de pescadores artesanais no estuário da Lagoa dos Patos102. Independente do 

número exato de comunidades de pesca existentes, cada uma delas produzem seus próprios 

territórios de pesca de relativa autonomia funcional, como sugere o Relatório Anual do 

Projeto Lagoa dos Patos ao descrever a movimentação de cada uma das comunidades no 

estuário da Lagoa dos Patos durante a safra do camarão-rosa. 

As duas comunidades estudadas corroboram esta sugestão do referido relatório. Tanto 

a comunidade da Coréia 103  quanto a comunidade da Torotama produzem territórios 

tradicionais de pesca de relativa autonomia funcional (ver FIGURAS 2-4, 6 e 7). Os três 

mapas mentais (ver FIGURAS 2-4) ilustram a representação do espaço dos respectivos 

territórios de pesca. Vale ressaltar que há sobreposição espacial dos territórios de ambas as 

comunidades e que os mesmos referenciais espaciais são representados e nominados de 

formas distintas pelas duas comunidades de pesca (Por ex.: ‘Bico dos Pato’ e ‘Passo do mar’; 

‘Saco da Agulha’ e ‘Saco da Tuna’; etc.). Nas Figuras 6 e 7, tem-se mapas vernaculares onde 

se localiza espacialmente os territórios de pesca em imagens de satélite. A consciência da 

coexistência de territórios no estuário da Lagoa dos Patos é expressa de diversas formas pelos 

                                                
101 A equipe técnica do referido relatório denomina estas comunidades de pescadores como núcleos permanentes 
de pescadores e acampamentos, respectivamente. Considera-se nesta tese que cada um destes núcleos e 
acampamentos constituem uma unidade físico-espacial onde se desenvolve a partilha cotidiana de atividades, no 
caso pesqueiras, que nucleia as relações sociais no exercício da pesca. Portanto, ambos são equivalentes ao 
conceito de comunidade adotados de Durham (2004).  
102 Sobre o número de comunidades pesqueiras no estuário da Lagoa dos Patos e a identificação de cada uma 
delas, ver Kalikoski (2002) e Kalikoski e Vasconcelos (2013). Vale ressaltar que o trabalho de Kalikoski (2002), 
Kalikoski e Vasconcelos (2013) e o Projeto Lagoa se utilizam de critérios diferentes para se definir as 
comunidades.  
103 A classificação adotada por Kalikoski e Vasconcelos (2013) deve ser ponderada em função dos objetivos de 
recenseamento da pesca artesanal no estuário da Lagoa dos Patos: 1 - Considera-se somente as comunidades de 
pescadores artesanais permanentes invisibilizando as comunidades de pesca que se formam em acampamentos 
para não haver sobreposições no número total de pescadores; 2 – Adota-se uma classificação de comunidade sob 
o ponto de vista da gestão e da burocracia ligada ao controle do seguro-defeso (distritos, bairros, cidade, etc.) e 
não da construção identitária dos grupos de pescadores. Apesar do Relatório do Projeto Lagoa dos Patos também 
partir do ponto de vista da gestão, na década de 1980 não havia a política do seguro-defeso. Como consequência, 
tem-se dissonâncias na classificação das comunidades entre os dois documentos. No Relatório Anual do Projeto 
Lagoa dos Patos (1989), por exemplo, a comunidade da Coréia é chamada de Fundos da Ilha dos Marinheiros. Já 
segundo a classificação contida em Kalikoski e Vasconcelos (2013), todas as comunidades da Ilha dos 
Marinheiros são agrupadas na comunidade Ilha dos Marinheiros, inclusive a Coréia. As pesquisas de 
mapeamento das comunidades tradicionais na Ilha dos Marinheiros (ver TEIXEIRA, 1995; FILARDI, 2003; 
MORISSON, 2003; REBOUÇAS, 2003; REINHARDT, 2006), há quatro destas comunidades reconhecidas em 
todas elas e a quinta, a da Coréia, tem sido reconhecida apenas por duas delas: Morisson (2003) e Reinhardt 
(2006). Das cinco comunidades, nem todas são comunidades tradicionais de pescadores. As pesquisas de Moura 
(2009; 2012) coloca um ponto final na dúvida sobre a existência da comunidade da Coréia como uma 
comunidade tradicional de pescadores quando o autor mapeia o território tradicional de pesca desta comunidade. 
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comunitários: “Lá é outras pescaria”, “Ali eles pescam diferente”, “Lá é lugá de pesca” ou “O 

peixe entra [do oceano] e se espalha por esses mar104 todo aí”. 

Como foi visto no item 2.6, há sistemas pesqueiros ou de manejo de recursos 

pesqueiros no RS que se estruturam e funcionam de formas diferentes e operam sob bagagens 

culturais múltiplas e híbridas, contrário à tentativa de modernização homogeneizante da pesca 

gaúcha. Neste sentido, cada um dos territórios tradicionais de pesca encontram-se em 

determinada fase do esquema evolutivo de sistema pesqueiro proposto por Pasquotto (2005). 

Tem-se, desta forma, integrantes de uma unidade físico-espacial, onde se partilha o cotidiano 

de atividades que nucleia as relações sociais, no caso a pesca, que tem consciência de seu 

pertencimento a um conjunto de comunidades territoriais com relativa autonomia funcional, 

R-existentes em uma dada região, o estuário da Lagoa dos Patos, e que dependem de 

condições ecológicas semelhantes. No sentido sócio-ecológico proposto por Bourgoinie 

(1976), tem-se uma coletividade regional de pesca no estuário da Lagoa dos Patos. 

Segundo Maldonado (1993), cada grupo de pescadores viabiliza representações da 

instância natural que explora. São as representações que a coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos produz, segundo o quadro de relações sociais do CET, que será 

visto nos dois próximos itens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 Como será visto neste item, a expressão “nosso mar” é uma referência direta ao território comunitário nas 
comunidades de pesca estudadas. Neste contexto, a expressão “por todos esses mar aí” significa por todos os 
territórios co-existentes no estuário da Lagoa dos Patos. 
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Figura 6: Mapa vernacular do território tradicional de pesca da comunidade da Coréia. 

Fonte: Europa Technologies, adaptado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite leste e oeste máximo do território coletivo 
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Figura 7: Mapa vernacular do território tradicional de pesca da comunidade da Torotama. 
Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor. 

 

 

5.1.1. O espaço físico produzido pela coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos 

Patos 

 

 

Como pode ser visto nas Figuras 6 e 7, os territórios de pesca das duas comunidades 

em estudos de caso, a Coréia e a Torotama, são produzidos a partir de espaços distintos do 

estuário da Lagoa dos Patos. No entanto, eles recebem a mesma denominação de “nosso mar” 

e “aqui” por ambas as comunidades. Na comunidade de pesca de SJN também se usa o “aqui” 

para se referir ao seu território comunitário de pesca, segundo Adomilli (2007). O “aqui 

LEGENDA 

                Limites mínimos do território coletivo. 

                Limites máximos do terriório coletivo. 



214 

dentro” coreano se refere a um espaço específico no interior do Saco do Arraial, entre o que é 

chamado de “As boca” (entrada da face norte do Saco do Arraial) a leste e de “Croa do 

Lúcio”105 a oeste. Já o “aqui” torotameiro refere-se a um espaço específico do corpo estuarino 

principal, entre a “Croa da Tuna” e o “Farolzinho da bóia”. A Coréia e a Torotama são, desta 

forma, comunidades de pesca típica de zona de baixio e do corpo estuarino principal, 

respectivamente. 

No entanto, estes espaços denominados de “nosso mar” são apenas uma configuração 

espacial mínima do território comunitário. Os territórios apresentam fronteiras flexíveis 

expandindo-se frequentemente para as bordas dos territórios referenciadas como “ali”, a borda 

mais próxima, e “lá”, as bordas mais distantes. O “ali dentro”, na Coréia, está entre a “Croa 

do Lúcio” e a “Croa Grande”, a oeste, e o “ali fora” entre “As Boca”, a “Croa do diamante” e 

a “Ponta do Mosquito” a leste. Já o “lá fora” é o espaço mais distante a partir da “Croa do 

Diamante” e da “Ponta do Mosquito” a leste, o “lá pra baixo” e o “lá pra cima”. Há ainda a 

“outra costa”, a face sul do Saco do Arraial a partir de oeste da “Croa Grande”. Para os 

pescadores da Torotama, o “ali” é o espaço entre o “Farolzinho da boia” e o fim do “Saco do 

Pesqueiro” ao norte e entre a “Croa da Tuna” e a “Croa do Diamante” ao sul. Mais ao norte 

ou ao sul destes “alis” torotameiros, tem-se o “lá pra cima” e o “lá pra baixo”, 

respectivamente. O “lá” em ambas as comunidades também pode se referir a espaços fora dos 

limites territoriais e das bordas dependendo do contexto. Categorizações semelhantes foram 

registradas em pescadores de São José do Norte (SJN) por Adomilli (2007). Segundo este 

autor, os pescados de SJN categorizam como “aqui dentro” o seu território no estuário da 

Lagoa dos Patos enquanto “lá fora” refere-se ao oceano. 

Os espaços além dos limites territoriais são considerados qualitativamente diferentes 

dos espaços dentro dos limites territoriais. Enquanto os espaços dentro dos limites territoriais 

são espaços conhecidos e domesticados, os espaços além destes limites são pouco conhecidos 

e, por isso, considerados mais hostis. Para os pescadores da Coréia, “Lá fora é brabo”, assim 

como a “Lagoa” e o “Oceano”. Já para os da Torotama, apenas estes dois últimos são 

considerados hostis (‘A Lagoa?! Que lugá bem brabo!’; ‘Lá no oceano é terrível!’). De acordo 

com Adomlli (2007), os pescadores de SJN também reconhecem o oceano e a Lagoa como 

lugares hostis, embora esta seja considerada mais perigosa que aquele em determinadas 

situações. 

                                                
105 “Croa” = banco de areia. 
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A oposição entre o território habitado, delimitado, organizado e conhecido, o nosso 

mundo, e o espaço desconhecido, indeterminado e caótico, o outro mundo, é característico das 

populações tradicionais, segundo Elíade (1992). Para os pescadores do estuário da Lagoa dos 

Patos o espaço conhecido, o nosso mundo é “aqui”, o “nosso mar”, que se estende ao “ali” e 

ao “lá”. O desconhecido começa a surgir além das fronteiras mínimas, o “ali” e o “lá”. Neste 

sentido, estas regiões além das fronteiras mínimas podem ser vistas como bordas ou zonas 

tampão de acordo com Cordell (1983; 1989). 

Dentro dos limites territoriais também há categorias que produzem espaços 

qualitativamente diferentes. O território da Coréia é considerado pelos próprios comunitários 

e por outras comunidades como um “baixio” ou “baixo”, onde o “peixe miúdo acarencia pra 

criá106”, um “criador de peixe”. O da Torotama é conhecido enquanto “lugá de passage de 

peixe” que “vem do oceano” ou dos “baixos” e “vai pra Lagoa” ou que “vem da Lagoa” e 

“vai pro oceano”. Mesmo nos “lugá de passage” há lugares em que o “peixe cria”: os 

“alfaques”. Segundo os pescadores, as ondulações na morfologia de fundo próximas a costa 

da Torotama é um “lugá de criação de camarão”, sobretudo onde há predominância de silte e 

argila (‘alfaque mol’). Há também nas bordas do território torotameiro espaços que também 

são considerados “criador de peixe”: o “Pesqueiro”, a “Mangueira” (Saco da Mangueira) e a 

“Ilha dos Marinheiro” (Saco do Arraial), onde há sobreposição do território torotameiro com 

o coreano. Estas características de ambos os territórios é reconhecida por todos os pescadores 

entrevistados. 

Outras comunidades de pesca como as de São Lourenço e as comunidades Quarta 

Seção da Barra (no município de Rio Grande) e Quinta Seção da Barra (no município de São 

José do Norte) apresentam características singulares e aparentemente opostas. São Lourenço 

do Sul (SL) tem suas comunidades de pesca localizadas em uma área considerada de 

transição, onde a mistura entre a água doce da descarga fluvial e a água salgada de origem 

marinha ocorre com menos frequência do que nas comunidades em estudo de caso (ver 

PASQUOTTO, 2005). Neste sentido, o território de pesca das comunidades de SL estaria, 

pelo menos em parte, no local onde as comunidades em estudo de caso chamam de “Lagoa”. 

Por outro lado, as duas comunidades supracitadas de Rio Grande e São José do Norte estariam 

em um local onde se formaria uma zona de mistura estuarina mais frequente que as 

comunidades em estudo. Este é o local onde as comunidades em estudo de caso denominam 

genericamente como “Barra”. Neste sentido, ainda que se localizem no corpo estuarino 

                                                
106 Criar = crescer. 
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principal, não se pode afirmar com certeza se o território destas comunidades (São Lourenço, 

Quarta e Quinta Seção da Barra) podem ser considerados “lugá de passage” de “peixe” como 

a Torotama. 

Observa-se em algumas publicações que os baixios dentro de um território 

comunitário de pesca são considerados santuários, como no caso de James Bay Cree 

(WILSON et al., 1994). No estuário da Lagoa dos Patos, há diversos locais considerados 

“assombrados”, sobretudo nos baixios. No território comunitário da Torotama, pode-se citar 

como exemplos o “Canto das bruxas”, localizado no “Pesqueiro” e povoado por “bruxas” (ver 

FIGURA 3), o “Saco da Tuna”, na “Ilha dos Marinheiros”, e o “Saco do Boto”107, na costa 

Sul da Ilha da Torotama (ver FIGURA 2), ambos povoados por “boitatás” e por luzes que 

passeiam pelo céu, e o “Buraco do Lobisomem” ou “Sanga do lobisomem”, na “Sarangonha” 

e povoado por lobisomens (ver FIGURA 3). Para os coreanos, além dos mesmos locais 

pontuados pelos torotameiros onde há sobreposição entre os dois territórios, pode-se 

acrescentar como exemplo “As Pancada” e o estreito próximo a “Ilha do Joca”, ambos 

povoados por humanos sobrenaturais, e o “Arroio da Pinguela”, povoado por boitatás e luzes 

que caminham pelo céu (ver FIGURA 2). Todos estes locais considerados assombrados estão 

localizados nos “criadores de peixe”, com exceção do “Buraco do Lobisomem”. Em outras 

comunidades do estuário também são registrados lugares assombrados, como a Ilha da 

Feitoria próximo a comunidade pesqueira “Z3” (ver RIBEIRO, 2012). 

Há também três categorias de água consideradas qualitativamente distintas: a “água 

salgada”, a “água misturada” e a “água doce”. A presença de “água salgada” é considerada 

necessária para que haja boas “safras”108 de “peixe” (‘A água salgada é uma mãe’; ‘Peço água 

salgada por causa disso: todo mundo mata peixe’) e a “água doce”, ao contrário, é “terrível” 

(‘Cum água doce num produz peixe nenhum’; ‘Água doce só na torneira’). Nas comunidades 

de SJN, de SL e na Z3 se tem a mesma percepção sobre a “água doce” e “salgada” (ver 

PASQUOTTO, 2005; ADOMILLI, 2007; BICCA, 2009). Já a água misturada (‘nem muito 

doce, nem muito salgada: uma água meia misturada’) é consensualmente considerada a 

melhor estado da água para a ocorrência de boas safras na comunidade da Coréia. Na 

Torotama, por outro lado, há discordâncias: um grupo prefere “água misturada” e outro “água 

salgada” (‘Queria que corresse três anos de água salgada e depois três anos de água misturada 

                                                
107 O Saco do Boto e o Saco da Tuna podem ser localizados no mapa mental feito pelos coreanos. O que é “Saco 
da Tuna” para os torotameiros, é “Saco, lameirão ou Canto da Agulha” para os coreanos. 
108 Adomilli (2002; 2007), Souto (2004), Almudi (2005) e Pasquotto (2005) também observaram a utilização do 
termo “safras de...” por pescadores artesanais para se referir ao tempo característico da pesca de determinado 
recurso pesqueiro. 
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pra eles vê o que é bom’109). Já nas comunidades de SL e da Z3, a “água salgada” parece ser 

considerada a melhor categoria de água para boas safras, como sugere Pasquotto (2005) e 

Bicca (2009) respectivamente. Vale ressaltar que quando uma determinada comunidade 

vivencia condições que ela classifica enquanto “água salgada” ou “doce”, uma outra 

comunidade pode estar vivenciando condições diversas dependendo do gradiente de 

salinidade existente na zona estuarina da Lagoa dos Patos. Neste caso, se São Lourenço do 

Sul tem condições de “água misturada”, as comunidades em estudo de caso e aquelas mais a 

jusante podem estar vivenciando condições de “água salgada”, por exemplo. 

O território coreano, considerado zona de “baixio” ou “baixo”, tem sua morfologia de 

fundo categorizada em uma oposição binária entre “croa” (bancos de areia) e “lameirão” 

(‘fundo mol’). Na Torotama, além destas duas categorias, há ainda o “canalete”, o “costão” e 

o “canal” que expressam gradações de profundidade inexistentes na Coréia (ver FIGURA 3). 

O “canal (de navegação)”, região mais profunda do território construída artificialmente para a 

navegação portuária, divide o “aqui”, próximo a Ilha da Torotama, e o “lá pra fora”, próximo 

à costa das comunidades de pesca de Passinho e  Capivara, chamadas de “outra costa”. A 

existência de categorias semelhantes como “croa”, “baixio” e “canal” também estão presentes 

nas comunidades de pesca de SJN, segundo Adomilli (2007). Neste sentido, o espaço aquático 

apropriado pelos pescadores do estuário da Lagoa dos Patos é tridimensional, em consonância 

ao espaço produzido por pescadores de outras partes do Brasil e do mundo (ver FORMAN, 

1970; MARANHÃO, 1975; NIETSCHMANN, 1989). 

Desta forma, o espaço territorializado de cada uma das comunidades da coletividade 

de pesca do estuário da Lagoa dos Patos é heterogêneo, pois apresenta espaços 

qualitativamente diferentes uns dos outros. O espaço territorializado heterogêneo é 

característico das populações tradicionais, segundo Elíade (1992) e Toledo e Barrera-Bassols 

(2008). Para Frechione et al. (1989), estes espaços reconhecidos pelos nativos enquanto 

unidade de recursos que exibem variações bióticas, mas mostram determinada uniformidade 

ecológica, são chamados de ecozonas. Na coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos identifica-se, como foi descrito acima, seis principais ecozonas reconhecidas por 

todas as comunidades: o “oceano”, a “Lagoa”, as “água”, os “lugá de passage de peixe”, os 

“criador de peixe” e os espaços “assombrados”. Há ainda as ecozonas relacionadas a 

morfologia de fundo que variam entre as comunidades: “croa” e “lameirão” para a Coréia e 

“croa”, “lameirão”, “canalete”, “costão” e “canal” na Totorama. 
                                                
109 Essa afirmação ocorreu em um bar durante uma discussão entre os dois grupos de pescadores sobre a “água 
misturada” e a “água salgada”. 



218 

O estabelecimento de convenções sobre a migração dos “peixes”, as correntes 

estuarinas e os ventos também ajudam a situar o território coletivo. Para a migração, 

estabelece-se que “o peixe vem [de algum lugar] pra cá” e “vai [daqui] pra lá”, ou seja, no 

sentido de aproximação e de afastamento do território coletivo. A convenção das correntes 

estuarinas a lógica é parecida: “ela enche correndo pra cá e vaza correndo pra lá”, o que 

significa na Coréia correntes no sentido Leste-Oeste e Oeste-Leste, respectivamente, e na 

Torotama no sentido Sul-Norte e Norte-Sul, respectivamente. O melhor exemplo em que as 

convenções ajudam a referenciar o território é a categorização dos ventos. Para as 

comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos “o vento anda 

só conforme, anda pela volta do mundo” no sentido anti-horário. As convenções construídas 

para os ventos vão situar o território tradicional no centro dialogando com outras categorias 

espaciais (‘vento de cima’ e ‘vento de baixo’, que giram no sentido anti-horário ‘pra cima’ e 

‘pra baixo’, respectivamente; ‘vento do mar’, que agrupa os ventos Nordeste e Leste oriundos 

do ‘mar’ [estuário], etc.). Há diversas categorias de ventos e algumas com nomes comuns 

entre as comunidades, mas uma comumente utilizada e que possibilita paralelo com a CMp 

que embasa o ratio governamental na INC 2004 é a que distingue “Nordeste” (NE) e 

“rebojo”. O primeiro agruparia os ventos de Sudeste-Norte (SE, L, NE e N) e o segundo os 

ventos de Noroeste-Sul (NO, O, SO e SE)110. Ambos, NE e rebojo, girariam no sentido anti-

horário em torno do mundo, do “nosso mar”. O CET sobre os ventos, migração de peixes e 

correntes marinhas/estuarinas de comunidades de pesca tem sido amplamente registrada pela 

bibliografia científica no Brasil e no mundo (ver FORMAN, 1970; MARANHÃO, 1975; 

NIETSCHMAN, 1989; MARQUES, 1991; SOUTO, 2004). 

Para as populações tradicionais, é em torno do eixo cósmico que se estende o nosso 

mundo, ou seja, um universo origina-se a partir de um ponto central. Isso quer dizer que que o 

nosso mundo é uma representação do território no centro geográfico (ELÍADE, 1992). Neste 

sentido, em cada uma das comunidades de pesca da coletividade regional de pesca no estuário 

da Lagoa dos Patos o “nosso mar” é representado como um centro geográfico em torno do 

qual origina-se um universo. Dito de outra forma, há tantos centros geográficos quanto 

comunidades de pesca, o que implica em múltiplas formas de produzir o “nosso mar” na 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

                                                
110 Vale ressaltar que há distintas formas de categorizar os ventos “NE” e “rebojo” entre as diferentes 
comunidades e entre os comunitários. 
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O “nosso mar” produzido possui uma interdependência entre as forçantes 

meteorológicas, hidrodinâmicas e biológicas da terra e do “mar”, como pode ser vista no 

trechos de entrevista abaixo: 
 

Esse ano num correu pro Araçá não. Então já vê que foi pouca a produção de 
camarão no mar também. É tudo quando corre pra uma planta, corre pro mar 
também a mesma coisa né... a monção. É o mesmo: se chuvê demais num produz 
nada, já não produz nem no mar nem em terra... num produz nada.(aa) 

 
De acordo com as comunidades de pesca estudadas, as mesmas condições 

meteorológicas que favorecem a geração de frutos no Araçá em terra, também proporcionam 

condições hidrodinâmicas ideais para a ocorrência de camarão-rosa. Na Torotama, apesar das 

plantas terrestres não serem mais referenciais em terra para as condições no “mar” (‘Daí diz 

que ano que dava muito cambuí era ano de corvina, de bagre. Eu não acredito!’(ab)), os 

comunitários estabelecem uma interdependência semelhante entre o “mosquito” e o camarão-

rosa (‘Num sei também se é do acaso que dá, mas tudo que ano que tem muito mosquito, tem 

camarão! Não sei também se é porque... eu acho sabe porque que é? Vou te explicar: porque o 

ano de mosquito é ano seco e o ano seco é ano bom pra camarão’(ab)). Já em SJN, segundo 

Adomilli (2007), a conexão estabelecida é entre a florescência de margaridas de cor amarela e 

a ocorrência de corvina. Neste sentido, há um continuum entre os compartimentos 

terra(‘Araçá’; margarida amarela; mosquito)-mar(hidrodinâmica estuarina e ‘peixe’; 

‘corvina’; ‘camarão’)-céu(‘chuvas’) nas comunidades de pescadores do estuário da Lagoa dos 

Patos conforme é observado para os pescadores de outras regiões do Brasil e do mundo (ver 

CUNHA, 1989; 2007; CUNHA; ROUGEULLE, 1989; RUDDLE, 2000). 

Portanto, os múltiplos territórios da coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos são produzidos pelo CET de cada uma das comunidades de pesca sob uma 

lógica descentralizada, policêntrica e holística. Não há um CET comum a todas as 

comunidades da coletividade regional, mas pelo menos um CET em cada uma das 

comunidades de pesca na produção de “nossos mares”, os centros dos mundos. 

O conhecimento dos pescadores sobre a fauna marinha, as características físicas do 

ambiente marinho e a relação entre os organismos e os elementos físicos do ambiente 

marinhos compreendem um conjunto de valores e um regime de verdades sobre a realidade e 

controla e prediz as condutas que operam em um sistema de manejo de recursos pesqueiros 

(MTs) (RUDDLE, 2000). Neste sentido, não apenas o conhecimento, mas também as relações 

sociais viabilizam a apropriação e ordenação do espaço nas sociedades pesqueiras, uma 

produção do e no espaço marítimo (MALDONADO, 1988ab, 1989). O processo de produção 
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a partir do espaço através da (i)materialização do CET na implementação de MTs, como foi 

visto no item 2.5, é a construção do território tradicional e, neste caso, um território 

tradicional de pesca. As relações sociais que emergem na produção dos territórios da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos é o que será visto no item 

seguinte. 

 

 

5.1.2. O espaço social produzido pela coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos 

Patos 

 

 

Segundo Thornton (1980), com a fundação de territórios instalam-se relações de 

territorialidade e emergem códigos sociais que, por sua vez, se realizam nas práticas 

interativas dos pescadores e regulam o uso dos recursos pesqueiros. Estes códigos sociais ou 

regras de conduta dirigem um relacionamento considerado socialmente apropriado entre os 

homens e entre os homens e o ambiente (TOLEDO, 2002), ou seja, todas as coisas vivas e 

não-vivas desenvolvem relações de reciprocidade (GRINDE; JOHANSEN, 1995; GRAY, 

1999; TOLEDO, 2000; 2002). Neste sentido, o MT figuram-se como um modo de manejar 

pessoas na produção de um território tradicional de pesca (CORDELL, 1989). 

Em ambas as comunidades de pesca sob estudo de caso foram observadas diversas 

relações de reciprocidade. Entre os seres humanos, há relações de cooperação entre os 

comunitários no uso e no empréstimo de técnicas de pesca, de embarcações, de “portos” e de 

“praias”, no desembarque do pescado, na organização das saídas para o “mar”, na formação 

de comboios comunitários para se pescar em locais mais distantes, na partilha de alimento e 

das tarefas para fazê-lo no “mar”, etc. Há também relações de compadrio na constituição de 

equipes de trabalho, na partilha de pescado e da renda entre parentes e no acesso do território 

de outras comunidades em períodos de escassez de pescado em “nosso mar”. 

Há também diversas relações de reciprocidade entre os seres humanos e não-humanos. 

Na Coréia, o homem está submetido às forças da natureza e, por isso, deve “manobrar” com 

elas para conseguir estabelecer relações de reciprocidade com ela: 
 
Deus botô a lua foi por causa da Terra! Qué dizê que aí ela manobra pra culhê 
semente, plantá uma planta, castrá um animal... tudo é com a lua! Se fizé fora da lua 
nunca pega. E assim é o tempo: se tu fô podá uma árvore fora da lua, mata ela. Tem 
que podá na lua certa! (...). Tu corta uma cerca, corta uma árvore numa lua cheia tu 
matas ela. Ela morre! Tem pessoas que acha que a lua num manobra, mas manobra 
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muito! Ela manobra no mar como manobra na terra: o Sol pra alumiá e a lua pra 
manobrá cum o globo terrestre. Até o peixe, manobra com o peixe! Já teve tempo 
que eu durmi deitado na macega esperando que a lua entrasse pra pescá camarão: ela 
entrava e o camarão aparecia. (aa) 

 
Já na Torotama, a natureza é sobretudo uma extensão das vontades humanas e, por 

isso, deve-se “manobrar” as querências humanas para se “manobrar” a natureza e, assim, 

estabelecer relações de reciprocidade entre os seres. O trecho a seguir do caderno de campo 

ilustra esta relação entre o homem e os seres não-humanos na Torotama: 
 

Chega um pescador na venda “clamando” por “mal tempo”: “Eu queria que desse 
mal tempo! Mas mal tempo de arrancá os pinheiro da Ilha dos Marinheiro e trazê 
tudo por cima!”. O pedido dele foi mal aceito socialmente: “Podes pedi, tais em 
casa...”, respondeu um pescador insinuando a situação confortável deste pescador 
em oposição a de outros pescadores que estão pescando na Ilha dos Marinheiros111. 

 
Estas diferentes concepções entre Coréia e Torotama, no entanto, não impossibilita 

que se engendrem relações consonantes entre o homem e os seres não-humanos nas duas 

comunidades. “É, o peixe não quer vim”, é uma afirmação comum entre os pescadores 

quando há certeza de presença de “peixe”, mas não há capturas satisfatórias. A captura de 

peixe é considerada uma relação de reciprocidade entre o “peixe” e o homem quando o 

homem realiza a atividade pesqueira de acordo com as regras de conduta consideradas 

corretas. Quando a pesca é praticada de forma considerada “errada” e se consegue capturas 

satisfatórias, considera-se que se “pega o peixe mesmo quando ele (o peixe) não qué”. 

Em outras comunidades do estuário da Lagoa dos Patos, como SJN e SL, também 

foram observadas diversas relações de reciprocidade entre os seres humanos e entre os seres 

humanos e não humanos (ver PASQUOTTO, 2007; ADOMILLI, 2007). 

Assim como em outras populações tradicionais estudadas ao redor do mundo (ver 

GRINDE; JOHANSEN, 1995; GRAY, 1999; TOLEDO, 2000; 2002),  reciprocidade é um 

elemento central da cultura da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Não só há interconexão entre compartimentos ambientais como foi visto no item anterior, mas 

também entre os seres humanos e não-humanos. 

Entre as relações de reciprocidade aplicáveis ao MT, serão evidenciados as duas 

consideradas principais por Maldonado (1988b): a ética do respeito e do segredo. Ambas 

regras de conduta foram observadas nas duas comunidades de estudo de caso. “Aqui todo 

mundo respeita”, é uma afirmação comum nas duas comunidades que mostra a ética do 

                                                
111 Anotações do caderno de campo. 
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respeito é ainda como uma forte regra de conduta nas duas comunidades. Existem diversas 

regras relacionadas a ética do respeito comuns a ambas as comunidades. 

Uma das regras de conduta relacionadas a ética do respeito é o tamanho mínimo dos 

“peixes” considerado “bom” para a pesca (‘Quando [o peixe] tava criado a gente ia 

trabalhá’(aa); ‘...se ela [a trolha]112 matasse a corvina eu num era contra ela né. Não, a trolha 

mata é o cascote: peixe miúdo que ainda não criou113). Segundo os pescadores de ambas as 

comunidades, é necessário deixar o “peixe” crescer (‘criar’) e atingir um tamanho mínimo 

socialmente aceito para a pesca. Em SJN, os pescadores mostram reprovação quando se “mata 

o [peixe] miúdo” em pescarias realizadas em seu território, tanto no oceano quanto na Lagoa 

dos Patos (ver ADOMILLI, 2007: p.187). Aparentemente, em SL também há esta ética do 

respeito uma vez que os pescadores indicam a diminuição média da malha como um dos 

problemas atuais na pesca (ver PASQUOTTO, 2005). 

Uma outra ética do respeito é a quantidade de “peixe” considerada mínima. Segundo 

os pescadores das duas comunidades estudadas é necessário se ter uma quantidade mínima de 

“peixe” no “nosso mar” para se iniciar as atividades pesqueiras (‘Tendo peixe, a gente tá 

trabalhando sempre’(ac); ‘...aí só aqueles miudinhos assim, os bem pequenininhos, mas é a 

quantidade é mínima. Alguns [peixes] que deixam pra trás os filhotinhos assim, mas é quase 

nada... num dá de trabalhá’(ad)). Devido a importância da quantidade, associado ao tamanho 

do pescado, a organização dos trabalhos de pesca se dão em função das chamadas “safras”114. 

Tanto em SJN quanto em SL, a quantidade de peixe é considerada importante para a atividade 

pesqueira uma vez que as atividades anuais são organizadas em “safras”. 

Em ambas as comunidades também foram observadas a existência de sistemas de 

posse no mar com base no respeito aos pesqueiros e ao território comunitário. As unidades 

básicas de apropriação do espaço marinho/estuarino são chamadas de “andainas” pelos 

pescadores do estuário da Lagoa dos Patos e são operacionalizadas pelo respeito a posse delas 

por determinado bote (‘Aqui todo mundo respeita as andana’). Foi observado que quando há o 

desrespeito à posse das andanas, a reação ocorre em vários graus de violência: verbal, física e 

até com confrontos armados.   

                                                
112 A “trolha” é uma pesca de lance em que se utiliza, normalmente, malha que captura corvina considerada 
“míuda”, chamada de “cascote”. 
113 Etnotaxonomicamente, o “cascote” é a “corvina” que ainda não atingiu o tamanho mínimo socialmente aceito 
para ser pescado. 
114 Como será visto no item 5.2, as “safras” referem-se ao período em que há maior quantidade e melhor 
tamanho de determinado pescado. 
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Há também o sistema de posse do território comunitário, como pode ser visto no 

diálogo entre um torotameiro e um pescador de SJN: 
 

“Eu tenho uma andana ali”, falou o pescador da Torotama para um pescador de SJN 
ao mesmo tempo em que se dirigia a um determinado lugar do estuário próximo a 
SJN para colocar as redes; “Tem nada! Aquilo ali num é seu não. É seu nada!”, um 
pescador de SJN respondeu ao torotameiro. “Mas eu estava cravando um pau ali...”, 
replicou o torotameiro entrecortado pelo pescador de SJN: “Tem nada! Qualqué uma 
aqui é minha, é nossa! Você vem do lugá de vocês incomodá os outro, vem lá da 
casa do caralho pra pescá aqui?! Vai pescá no seu lugá!”115 

 
Como pode ser visto no diálogo, o pescador da Ilha da Torotama foi pescar nas 

proximidades de SJN, onde o pescador de SJN considera “aqui”, e é repreendido verbalmente 

a voltar ao território dele (‘lugá de voces’). Adomilli (2007) também observou a ética do 

respeito como uma regra de conduta existente entre os pescadores de SJN para o uso e a 

divisão do espaço marítimo. A existência deste sistema de posse coletivo do território não 

exclui a existência de sobreposições territoriais e a formação de bordas como foi visto no item 

anterior. O respeito à posse do território comunitário depende também do respeito às andainas 

existentes neste território: 
 

Esses cara desses bote (das sondas) são uns marginal! Num é de trabalho, que eles 
são trabalhadô. Mas eles são uns palhaço, uns sem vergonha! Quebram andana e, se 
tu falais, eles te arrasam e rasgam sua rede! Se enredá as rede, por que tem que cortá 
as rede?! Eles passam por cima! (ab) 

 
Além disso, depende também do respeito às regras de reciprocidade existentes no 

local. Um exemplo é o uso das “sondas” (sonares) que não é socialmente aceito no território 

da Ilha da Torotama, mas que é usado por pescadores de outras comunidades que tem as 

bordas do seu território sobre o território da Torotama (‘Pra lá eles até podia usá as sonda 

deles, mas aqui não!’). 

Há ainda a ética do respeito aos lugares considerados assombrados (ver item anterior). 

Embora se tenha uma impressão inicial do desaparecimento da crença em bruxas e 

lobisomens (‘Isso é coisa dos antigo’), ela ainda desperta o respeito a estes seres 

sobrenaturais, inclusive aos locais onde há relatos do aparecimento destes seres (‘Eu não 

acredito, mas também num debocho’; ‘Eu nunca vi... e num quero ver!’). Já o Boitatá e as 

“luz”, que se movimentam pelo céu, tem sido observados e respeitados por todos. 

A ética do segredo existe em ambas as comunidades em uma situação de ambiguidade, 

entre a cooperação e a competição. Informações úteis podem ser mantidas em segredo, como 

foi observado na Torotama e na Coréia quando pescadores esconderam a quantidade e o local 
                                                
115 Anotações do caderno de campo. 
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em que pescou grande quantidade de determinado recurso pesqueiro evitando-se o assunto ou 

difundindo informações falsas. Por outro lado, foram observadas diversas situações em que 

informações “verdadeiras” foram repassadas quando há interesse do pescador que detém tais 

informações úteis. Um dos casos em que foi observado a difusão de informações verdadeiras 

em ambas as comunidades é quando havia o interesse em obter um maior número de 

acompanhantes para a pesca em determinado local. Adomilli (2007) também observou a 

ambiguidade entre cooperação e competição na ética do segredo na pesca de SJN. 

Apesar da existência comum de regras de conduta, diversas vezes elas operam de 

modos diferenciados entre as comunidades das coletividades de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos de acordo com a diversidade de valores, verdades e conhecimentos, o que pode 

gerar conflitos intercomunitários. Como os conflitos entre as comunidades tradicionais de 

pescadores não compõem o objetivo desta tese, contenta-se em: 1 – discutir que o MT da 

coletividade regional de pesca a partir da base comum de regras de conduta e pontuar as 

variações assim que se julgar necessário; 2 – saber que há tantos MTs quanto comunidades de 

pesca na coletividade regional.  

Desta forma, dá-se, além de estrutura, regras de conduta a cada um dos centros do 

mundo que constituem a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Para 

Elíade (1992), na organização do território dos povos tradicionais, confere-se  estrutura, 

forma e normas que tornam possível a orientatio. Neste sentido, o “nosso mundo”, além de 

centro geográfico, é uma lógica de orientação. Para a coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos, cada um dos “mares” existentes constituem para as respectivas 

comunidades centro geográfico e lógica de orientação. 

Para Joël Candeau (2012), quando o mundo é classificado, ordenado e nomeado 

ocorre uma intervenção sobre ele, ou seja, uma operação de ordenamento. Esta operação de 

ordenamento, que tem sido chamada de operação epistêmica nesta tese, atua sobre o mundo 

de acordo com modalidades históricas, culturais e sociais, ou seja, de acordo com uma lógica 

(CANDEAU, 2012). Como foi visto no item 2.3, o espaço produzido pelo CET, um tipo 

específico de espaço epistêmico, é um território tradicional. Neste sentido, ao mesmo tempo 

em que a organização do território torna-se um centro geográfico e uma lógica de orientação, 

esta lógica opera epistemicamente na organização e produção contínua do território 

tradicional. No caso desta tese, os territórios tradicionais são cada um dos “nossos mares” da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 
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5.2. O tempo tradicional 

 

 

Para Le Goff (2003), o calendário é o princípio ordenador do quadro temporal de uma 

sociedade. Assim, a concepção de tempo está incorporada ao calendário (HASSIG, 2001). Na 

obra Os Nuer, Evans Pritchard (2007) estabelece que no tempo tradicional há um ciclo 

conceitual, que é o ciclo de mudanças ecológicas ou tempo ecológico, e um ciclo de 

atividades ou tempo estrutural, referentes às mudanças nas relações dos grupos sociais, que 

não estão isolados. A relação entre estes ciclos define o calendário tradicional. Desta forma, o 

calendário tradicional está ancorado ao ciclo de mudanças ecológicas. 

O calendário, como o princípio ordenador da percepção coletiva de tempo, permite, 

através do controle do tempo, o controle dos homens nas suas atividades sociais (LE GOFF, 

2003). Desta forma, o calendário pode ser entendido como parte de um sistema de manejo na 

perspectiva de Ken Lertzman (2009) já que ambos definem-se pela sua regulação do 

comportamento humano em relação ao ambiente. No caso do calendário tradicional, ele pode 

ser definido como um modo de manejar pessoas do CET, ou seja, como parte de um sistema 

de Manejo de Recursos Tradicional (MT) de acordo com Cordell (1989). 

Para Pritchard (2007), o ciclo de atividades é uma construção social do qual depende o 

sentido e função do ciclo conceitual. Gell (1992), em suas críticas a Evans-Pritchard (2007), 

argumenta que não apenas um ciclo de atividades, mas um determinado ciclo conceitual 

também é uma produção social resultante de um modo de conhecer as coisas do mundo. Neste 

sentido, ambos os ciclos e, consequentemente, o calendário tradicional é uma produção social 

que é resultado do Conhecimento Ecológico Tradicional (CET), o que está de acordo com a 

perspectiva situacional de Santos (2005) adotada nesta tese. As coisas do mundo e os seres 

humanos são inseridos em um contexto de relações sociais de produção de conhecimento, em 

um espaço epistêmico tradicional. Desta forma, o tempo tradicional é inserido no espaço na 

produção de uma modalidade de espaço epistêmico tradicional ou território tradicional. 

Como a concepção do tempo das sociedades tradicionais (tempo tradicional) vincula 

tempo ao ambiente natural (GIDDENS, 1991), no computo do tempo usa-se do CET que 

produz certos referenciais que prenunciam o retorno periódico de certos fenômenos materiais 

da natureza, os sinais de memória, e que permitem às sociedades tradicionais adaptarem-se a 

uma dinâmica natural do mundo (MOURA, 2009; 2012). No entanto, por mais que o curso da 

natureza forneça uma base material para a marcação do tempo, estes referencias temporais 

são selecionadas de acordo com as atividades sociais (EVANS-PRITCHARD, 2007) e as 
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relações de poder envolvidos no conhecimento destes ciclos naturais (BRODA, 1991) e na 

estruturação do calendário (HASSIG, 2001). Neste sentido, os sinais de memória também são 

produzidos. 

Na construção dos ciclos conceituais e dos calendários tradicionais dos pescadores 

artesanais, serão elencados os sinais de memória que estabelecem prazos (LEITE, 2007) e 

individualizam/particularizam os eventos, o tempo disso ou daquilo (KAGAME, 1975). No 

primeiro item subsequentente, serão estabelecidos os prazos dos ciclos conceituais e, após, os 

do calendário tradicional. Como consequência, descreve-se ambos. 

 

 

5.2.1. Os ciclos conceituais 

 

 

Em comunidades tradicionais de pesca, os sinais de memória ressaltam a interpretação 

da linguagem da natureza na marcação do tempo através dos movimentos do mar, dos ventos, 

dos peixes, etc. (CUNHA; ROUGEULLE, 1989; ALLUT, 2000; CARDOSO, 2001; CUNHA, 

2007), e, portanto, vinculados a compartimentos ambientais. Em perspectiva na 

etnooceanografia estão os compartimentos considerados principais: céu e mar, incluindo os 

“peixes” (mar/céu/peixe) (MOURA, 2009; 2012). Analiticamente, o compartimento “peixes” 

será descrito separadamente do compartimento mar. 

Cada um dos compartimentos supracitados completam-se sucessivamente. No 

compartimento céu, os sinais de memória que estabelecem prazos estão ligados à produção de 

um padrão de vento. A seguir, os sinais de memória tem implícito um padrão hidrodinâmico 

descrito no compartimento céu/mar. Já no compartimento céu/mar/peixe, os sinais de 

memória associam ao ciclo hidrodinâmico o ciclo migratório dos “peixes”. 

Em diferentes regiões do Brasil, a relação entre um ciclo hidrodinâmico e um ciclo 

migratório de peixes tem sido apontado como um dos principais compartimentos ambientais 

conhecidos (ver FORMAN, 1970; CORDELL, 1974; CUNHA, 1987; MARQUES, 1991; 

2001; CALVENTE, 1993; OLIVEIRA JUNIOR, 2003; SOUTO, 2004; MILLER, 2005). 

 

 

5.2.1.1. Compartimento céu 
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Segundo a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, há dois 

ventos predominantes em um ciclo anual: 
 

Tu nota que, agora (setembro), vais vê a sequência de vento, agora até janeiro-
fevereiro: nordeste. O vento que vai mais soprá no rosto: nordeste! (...). Aí quando 
chega o inverno... aí é rebojo, rebojo, rebojo e rebojo que dá até nojo, cara. (ae) 
 
...vou começar com o nordeste: setembro e outubro é mais nordeste. Janeiro 
também dá muito nordeste. (...). E abril, março... de março até final de julho, o 
vento é mais rebojo, (...). De agosto até setembro, por aí, dá mais aqui: sudeste, 
sul... quase sempre daqui. Mais na época do frio mesmo é rebojo e em setembro e 
outubro e janeiro dá muito nordeste... (ad) 

 
Os ventos “rebojo” e o “NE” são considerados os ventos predominantes durante ciclo 

anual das comunidades em estudo de caso: de setembro a fevereiro há o predomínio do vento 

“NE” e de março a agosto-setembro há o predomínio do “rebojo”. O “rebojo” representa o 

conjunto de ventos associados ao “frio” (NO, O, SO e S) e o “NE” (N, NE, L, SE) ao “calor”. 

Tanto em SL quanto em SJN, aparentemente os pescadores também associam a 

predominância dos ventos “rebojo” aos meses do inverno (ver PASQUOTTO, 2005; 

ADOMILLI, 2007). Em SL também há registros que evidenciam que o vento nordeste seja 

associado ao “calor” (ver PASQUOTTO, 2005)116. 

Há, no entanto, dois períodos de transição entre a predominância do “NE” e do 

“rebojo”: 
 

Nessa época, de março até abril-maio, o vento que dá mais é esses dois: a gente diz 
que o nordeste já tá provocando o rebojo e depois num agüenta as ponta. E é 
verdade né: tem nordeste, bastante vento, de repente ele calma e dá-le o rebojão. A 
gente mexe: ‘Mexeu, mexeu cum o rebojo e num agüentô as ponta. Se entregô!’. (af) 

 
Abril-maio já pega-a-dá aqueles rebojão que esfria. (...). É, aí depois dá uns dias 
quente, mas não é mais igual né. Se calhá, dá uns rebojão no minguante de maio, 
que a gente chama, dá aquele... um frio louco! Aí fica aquelas calmaria ali uns 
tempo, depois dá uma esquentada... mas aí não fica mais igual! Aí depois já esfria 
de novo e assim vai... É as molúria de maio! (ab) 

 
Um dos períodos de transição inicia-se em março e acentua-se nos meses de abril e de 

maio, com o gradativo aumento do “frio” e diminuição do “calor”. As “calmarias de maio” da 

Coréia ou “molúrias de maio” na Torotama são os marcos referenciais (sinal de memória) 

tomado como o fim do período de transição com o término do “calor”, com predominância 

dos ventos “NE”, para o início do “frio”, com predominância dos ventos “rebojo”. 

Um outro período de transição marca a volta da predominância dos ventos “NE”: 
 

                                                
116 Em ambos os trabalhos registra-se, pelo menos, os ventos S e SO como rebojo. Em Pasquotto (2005), quando 
se cita o vento nordeste parece se referir ao vento que origina-se de NE da rosa dos ventos. 
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Agora, de setembro em diante, (...), aí o nordeste é assim: ele vai vai vai até 
acalmá o tempo. Mas roda, roda uma semana de nordeste até acalmá o tempo. (...) e 
já não demora muito, até o fim do dia, as veiz pá: nordeste de volta. E... mais um 
tempão de nordeste! (...). É que nem de inverno: dá um dia de nordeste, o resto tudo 
rebojo. (...). É só um dia nordeste, no outro dia pá, rebojo. E agora o nordeste vai 
descontá, dá-le o troco. (ae) 
 
...agosto até setembro, por aí, dá mais aqui: sudeste, sul. Quase sempre daqui! 
Mais na época do frio mesmo é rebojo e em setembro-outubro e janeiro dá muito 
nordeste, (...). É, e agosto faz aquela fumaça, nós chamamos de fumaça de agosto, 
(...). Se o mês de agosto é seco, na primeira chuva a água vem preta... (ad) 

 
Este segundo período de transição se inicia entre final de agosto e início de setembro e 

termina entre final de setembro e início de outubro e marca a transição gradativa do “frio”, 

com predominância dos ventos “rebojo”, para o “calor”, com a volta da predominância dos 

ventos “NE”. As “fumaças” do final de agosto e início de setembro é o sinal de memória que 

inaugura o início do período de transição, bem como a chegada definitiva do calor com maior 

frequência dos ventos “NE” é o sinal de memória que marca o fim deste período. 

Este padrão anual de ventos é considerado o “normal” pela coletividade regional de 

pesca do estuário da Lagoa dos Patos (ver FIGURAS 8 e 9). Por outro lado, há variações 

interanuais: 
 

Rebojo em ano de El Niño não afirma não. Dá rebojo e logo ele já tá daqui (‘su-
este’). Por isso que chove tanto, num dá rebojo! (...). O vento que dá mais em ano 
de El Niño é vento daqui (‘su-este’). (ad) 

 
Não é dize que tudo que é ano igual, tem anos que muda! A gente fica admirado, se 
tiver um mês de maio com vento fica admirado! Não é o normal! Aí não é normal: 
mês de maio com vento, não é normal. (...). Ele gosta de dá é agora: mais nordeste 
na primavera.  (...). No inverno é mais rebojo. (...). Claro, o vento esfria! Traz o 
vento frio de lá do Uruguai, na Argentina. É, sempre vem do rebojo no inverno. No 
verão é mais nordeste, por isso que esquenta, eu acho, pra nóis né. Claro, aí tem 
anos que dá o contrário, mas aí agente já fica admirado, não é normal. O normal 
é no inverno dá mais rebojo e no verão dá mais nordeste. (ab) 

 
Segundo os pescadores, há duas variações interanuais no regime de ventos. Uma 

primeira, associada ao El Niño, é marcada pelo enfraquecimento do vento rebojo que passa a 

girar mais facilmente para o sentido do “NE”, favorecendo maiores frequências do vento SE 

(‘su-este’). A outra variação seria uma inversão na frequência dos ventos, passando de “NE” 

(‘ano normal’) para o ‘rebojo’ (‘ano que dá o contrário’), e consequentemente um 

enfraquecimento dos ventos “NE” (ver FIGURAS 8 e 9). 

Vale ressaltar, no entanto, que os padrões e normalidades mais atentadas pela 

coletividade de pescadores relaciona-se ao “problema d’água” ou “o negócio da água” e a 

assembleia de peixes e não necessariamente aos ventos. Estes padrões e variações 

relacionadas à “água” e aos “peixes” serão vistos nos itens subsequentes. Desta forma, ir-se-à 
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completar, dentro da proposta adotada nesta tese, o ciclo conceitual da coletividade regional 

de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 
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Figura 8: Ciclos conceituais da comunidade de pesca da Coréia. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 9: Ciclos conceituais da comunidade de pesca da Torotama. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2.1.2. Compartimento céu/mar 

 

 

A coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos produz o ciclo anual 

das águas estuarinas e a particularização de “tempos” a partir da oposição binária de dois 

estados gerados pela ocorrência ou não de um evento, as chuvas: 
 

Depende é a feição de água, né: se tivé bastante água ela vai altiá, se não tivé ela vai 
ficá naquela, estabelecido aquilo ali, né. Esse ano mesmo, esse ano tá tudo seco 
essas época aí, ela ficô baixa. Agora já deu essa chuvinha, já deu pra altiá, né. Então, 
conforme é a chuva é que ela causa. (aa) 

 
Depende muito da água, né: (...) Quando ela tá baixa, bem baixa, ela vem do 
oceano pra Lagoa. Quando ela tá bem cheia aqui, que chove lá pra cima, ela vai, 
ela qué í é pro oceano. Quem recebe a água cheia é o oceano. (...). É, ela tá aqui 
nos barranco agora. Se pará de chover a gente chama: ‘Ó, agora a água vai se 
cortar’. Vai salgá, vai baixá. E pra encher é crescer, que a gente chama: ‘Ó, pegô-
a-chuvê, vai crescer’. Esses tempos ela andou meia baixa, não viu? (...). Se calhá 
amanhã ou logo, dá-lhe outra (chuva) e aí logo ela cresce. Chuveu, cresceu! É, em 
pouco tempo ela adoça: pega-a-chuver e... (ab) 

 
Com a ocorrência de chuvas, a água do estuário “alteia” e quando “tá tudo seco” , ou 

seja, sem a ocorrem chuvas, a “água baixa”. Nesta oposição está contida toda a base do tempo 

percebido da dinâmica estuarina (‘água alta’ ou ‘cheia’ e ‘água baixa’), assim como todas as 

variações e incertezas que se desdobram no e do processo de “altiar” e “baixar” (‘Depende...’, 

‘Se...’, ‘Quando...’, ‘Esse ano tá...’, etc.). No entanto, mesmo com todas as incertezas, a 

experiência temporal confere certa previsibilidade a elas: “conforme é a chuva é o que ela 

causa”, “Quando a água tá..., ela faz...” ou “dá-lhe... e aí logo...”. 

Ademais, não é apenas a “altura da água” que a chuva influencia, mas a salinidade da 

água (‘se chuvê, a água fica doce’ e ‘se corrê seco, fica salgada’ ou ‘se chuvê, a água adoça’ e 

‘se para de chuvê, vai salgá’). Assim, tem-se que a ocorrência ou não de chuvas marca uma 

oposição entre “água doce” e “alta” X “água salgada” e “baixa”. 

A “água alta” e “doce” e a “água baixa” e “salgada” tende a acontecer em um 

determinado momento: 
 

É, no inverno ela costuma ficar mais cheia. Sempre é assim. Ela tá mais cheia 
que um tempo atrás (no verão). A um tempo atrás ela tava com as croa de fora, né. 
(...). É lá pra janeiro-fevereiro que tu vai vê croa de novo, se não chuvê muito, né, o 
tempo é que vai mandá. (...). Ela alteia mais por causa da água doce, né. (af) 

 
...a tendência pra nós é o inverno ser mais chuvoso que o verão, não é. A tendência é 
ser mais chuvoso no inverno que o verão. (...) a água tendência é água cheia no 
inverno e no verão ela geralmente é baixa. (ag) 
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De acordo com os pescadores das duas comunidades estudadas, a tendência do ciclo 

anual das águas estuarinas é “água alta” e “doce” no inverno e “água baixa” e “salgada” no 

verão. Em SL e em SJN os pescadores também correlacionam os períodos de alta e baixa 

descarga fluvial com as estações do verão e do inverno, respectivamente (ver PASQUOTTO, 

2005; ADOMILLI, 2007). 

Com estes resultados e os do item “compartimento céu”, pode ser observado que há 

uma correspondência entre o período da predominância dos ventos “NE” e “rebojo” e o 

período de “água baixa” e “salgada” e de “águas cheia” e “doce”: 
 

Pra vazá é mais de NE e pra enchê é rebojo, sul, quando ela enche. Quando 
coloca pra cá, do oceano pra cá. O oceano cresce e empurra água pra nóis aqui. 
Conforme ela entra de enchente lá (no canal), entra de enchente pra nóis aqui 
também, lá aperta ela e ela vem embora. Conforme ela vaza aqui, ela vaza pro outro 
lado pra saí lá (no canal). Alteia lá e bota pra nóis aqui. Com NE ela baixa lá (no 
oceano) e aperta ela pra outro ponto do oceano, ela vai enchê pra outros ponto do 
oceano e vaza pra nóis aqui. É mais pro inverno que o oceano encosta e mais 
pro verão ele baixa. (ah) 

 
No inverno é mais rebojo. Claro, o vento esfria! Traz o vento frio de lá do Uruguai, 
na Argentina. É, sempre vem do rebojo no inverno. E no verão dá mais nordeste. Por 
isso que esquenta, eu acho, pra nóis né. (...). O normal é no inverno dá mais 
rebojo e no verão dá mais nordeste. Aí, no inverno ela (a água) cresce. Por causa 
do tempo, né! Ah, ela cresce! Ela tá baixa, no caso, no verão, (...) ela chega no 
inverno, ela dá uma crescida. (...) ela sempre vem mais nos barranco. Já verão não: 
se ela não chover no verão, ela tá sempre lá longe. Quase sempre... se não chuvê né, 
claro! (ab) 

 
Para as duas comunidades de pescadores pesquisadas, o verão estaria relacionado com 

a predominância de ventos “NE”, regime de vazante e “água baixa” (‘Pra vazá é mais de NE 

[...] e mais pro verão ele baixa’; ‘no verão dá mais nordeste. [...]. Ela tá baixa [...] no verão’), 

enquanto o inverno com a de ventos “rebojo”, regime de enchente e “água cheia” (‘O oceano 

cresce e empurra água pra nóis aqui. [...]. É mais pro inverno que o oceano encosta’). Porém, 

este padrão sofre mudanças com a ocorrência ou não do sinal de memória “chuvas”: “Se 

chuvê muito, ela só vaza” e “se a água tivé muito baixa, até cum NE ela enche”. Neste 

sentido, o sinal de memória “muita chuva”, que gera altas descargas fluviais, funda um tempo 

dominado por regimes de vazante estuarina enquanto períodos prolongados sem “chuvas” 

funda um tempo com predominância dos regimes de enchente. Portanto, no inverno, 

normalmente caracterizado por água “cheia” e “doce”, ainda que seje mais comum ventos 

“rebojo”, há predominância de regimes de vazante estuarina enquanto no verão, geralmente 

caracterizado por água “baixa” e “salgada” com maior frequência dos ventos “NE”, também 

há predominância dos regimes de vazante. 
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Assim como para o padrão de vento, no ciclo das águas também há dois períodos de 

transição: 
 

É, lá pra março-abril, lá pro lado do inverno as águas andam mais altas. Sabe 
por quê? Porque dessa época aí em diante o oceano anda mais crescido aqui na 
costa. Vai puxando mais pra rebojo, esses vento de inverno, entendesse, e aí já vai 
trocando a estação. (...). Agora, final de agosto-setembro, o inverno já tá 
treminando... qual vento tá dando mais? Esse aqui ó (nordeste). (...). Antão esse 
vento aqui (nordeste) que baixa água, sabias, que ele arrecua o oceano. Aí é só de 
manhã também que dá represo. Agora (final de agosto, início de setembro) até 
outubro-novembro dá represo todos os dia na barra. Enche de manhã e vaza de 
tarde. (ae) 

 
É nessa época (setembro) que ela volta (a baixar), né, outubro-novembro... se 
não chover, claro. (...). Mas o tempo muda muito a água. No verão ela baixa mais 
fácil e no inverno ela enche mais fácil. (...). O normal é ela salgar normal, com 
calma: ela tá doce, ela salga hoje, adoça amanhã; a água vaza, enche de novo, 
ela dá uma salgadinha; aí ela vaza, ela adoça... até afirmar toda salgada. Ela 
volta a altiá mais pro inverno, ali, de março em diante. O oceano cresce, pega-a-
dá rebojo e ela cresce aqui também. E se chuvê, ela vai endoçando, vai 
endoçando... é, em pouco tempo ela adoça! Pega-a-chover e.... a água de todo o 
estado cai aqui nessa lagoa né. (ab) 

 
Segundo os pescadores da Coréia e da Torotama, os dois períodos de transição 

referem-se ao período em que as águas estão “baixando” e “se cortando” ou “salgando”, a 

partir de final de agosto-início de setembro até outubro-novembro ou dezembro, e àquele em 

que as águas estão “altiando” e “endoçando”, entre março-abril e maio-junho. Dito de outro 

modo, o primeiro período é de transição das águas “altas”/“cheias” e “doces” do inverno para 

as “águas baixas” e “salgadas” do verão e o segundo período é de transição deste para aquele. 

De acordo com os marcos temporais do item “compartimento céu”, este período se 

assemelharia ao da mudança da dominância dos ventos “rebojo” para o “NE” e do “NE” para 

o “rebojo”, respectivamente. Os trabalhos de Paquotto (2005), Adomilli (2007), Bicca (2009) 

e Kalikoski e Vasconcelos (2007), tem registrado que diversas comunidades de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos evidenciam períodos de transição semelhantes ao da primavera 

oficial como um momento crítico de mudança de salinidade das águas do estuário. 

A partir destas consonâncias descritas, há várias dissonâncias entre as comunidades de 

pesca em estudo de caso. Para os coreanos, os dois períodos de transição são chamados pelos 

coreanos de “tempo dos represos” (‘É o calor que faz esses represo agora. Em março-abril as 

água vem e volta pra ficá cheia, se perparando pras águas alta do inverno. E agora [setembro] 

até outubro-novembro as água começo se cortando pras água baixa do verão’). Já para os 

torotameiros estes são períodos de “viração de corvina”, entre setembro-outubro e dezembro, 

e de “viração de camarão”, entre março e junho, que serão discutidos no item seguinte. Estas 
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duas “virações”, no entanto, são particularizações produzidas de “tempos (mais extensos) de 

viração”: 
 

 A época da viração para o nordeste é dezembro, janeiro e fevereiro, mas 
fevereiro já começa a cedê um pouco. Já a viração verdadeira (para o rebojo) é 
final de março até junho/julho, depois começa a diminuí um pouco. (...). A época 
que ele (o NE) venta mais é outubro (...). Agora (final de setembro) até outubro-
novembro é essa pegada aí. Cada viração de nordeste, ele faz isso aí... (ad) 

 
Viração é agora em março. No inverno tem também, em junho, julho, agosto... 
(ag) 

 
Um destes períodos produzidos pela refere-se a “viração verdadeira”, que é o período 

entre março e agosto em que ocorre a mudança e a consolidação da predominância dos ventos 

“rebojo”, e a “viração de nordeste”, que é o período entre final de setembro-outubro e 

fevereiro em que ocorre a mudança e a consolidação da predominância dos ventos “NE”. Vale 

ressaltar que, durante o “tempo da viração verdadeira”, os meses de junho, julho e agosto são 

os considerados mais frios e, por isso, chamados de “os três gaúchos”. 

Como pode ser visto acima, o ciclo conceitual da hidrodinâmica do estuário da Lagoa 

dos Patos descrito pela a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos não é 

composto pelas quatro estações (primavera, verão, outono e inverno) do calendário oficial 

cristão nem organizado na mesma ordem: 
 

Até que inverno chova té bastante né, mas depois entra a primavera, é três meses 
de estação né, então naqueles três meses correndo um tempo de pouca chuva, (...), 
aí naqueles três meses dá tempo das águas se escoá né, que chuveu de inverno, (...). 
Pra salgá a água, (precisa) chuvê pouco na primavera pra entrá água salgada, né. Aí 
dá os ventos nordeste, pega-tirando aquela água doce que chuveu no inverno. E 
também num vai acumulá mais água doce que num vai chuvê na estação da 
primavera. E aí vai baixando a lagoa aí, vai cumeçando a entrá pontas de água 
salgada do oceano né, (...). Então dando bastante nordeste, vai limpando aquelas 
águas da chuva né pra tentá pegá a lagoa baixa aqui pra entrá verão de água 
salgada né. Ano assim que é bom, quando dá uma misturada né. (ai) 

 
Um ano de água misturada nem sei te dizer... é... que ela nunca afirma né, nem 
salgada, nem doce. Aí ela depende do vento: Aí dá-lhe rebojo ela salga, dá 
nordeste ela adoça. Esse aí é o ano de água misturada que a gente chama. No verão 
ela faz isso. Quando ela tá assim no verão, no inverno ela geralmente é doce. (ab) 

 
A divisão de tempo pelos pescadores se dá pela criação de duas estações (‘inverno’ e 

‘verão’) na construção da unidade cíclica (‘ano’) fundada no “inverno” e abolida no “verão”, 

particularizadas pela presença de “água doce”, “água salgada” ou “água misturada” em 

“nosso mar”, em função da ocorrência ou não do sinal de memória “chuvas” nos distributários 

da Lagoa dos Patos, associado a outros sinais de memória (‘frio’ para o ‘inverno’ e ‘calor’ 

para o ‘verão’). Desta forma, surgem as categorias  “inverno de muita chuva” ou “de água 

doce”, constituído pelo “tempo de águas cheias” (junho/julho a final de agosto/início de 
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setembro) e “de preparação pras águas baixas” (setembro a novembro/dezembro), e o “verão 

de água salgada”, constituído pelo “tempo de águas baixas” (novembro/dezembro a fevereiro) 

e “de preparação pras águas alta” (de março a maio), que compõem o “ano de água 

misturada” com  seis meses cada uma. 

O “ano de água misturada” é considerado o mais frequente (o ‘normal’) por todos os 

pescadores das duas comunidades pesquisadas em estudo de caso (ver FIGURAS 8 e 9). O 

que é possível inferir para as outras comunidades de pesca a partir da bibliografia disponível é 

a descrição de um certo padrão na ocorrência de chuvas durante o inverno e a salinização do 

estuário no período correspondente à primavera e ao verão (ver KALIKOSKI; 

VASCONCELOS, 2007; PASQUOTTO, 2005; ADOMILLI, 2007). No entanto, não se pode 

afirmar que o “ano de água misturada” é o “normal” para o “nosso mar” em todas as 

comunidades de pesca da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Segundo Pasquotto (2005: p.68), por exemplo, os pescadores de São Lourenço do Sul 

descrevem a que “salga” da região estuarina é mais frequente na metade sul estuarina 

tornando-se gradativamente mais rara na medida em que se desloca ao norte: 
 

...a salga da Lagoa (dos Patos) ocorre com mais frequência em sua extremidade sul, 
nos municípios de Rio Grande e São José do Norte. À medida em que se desloca em 
direção a extremidade norte, esta dinâmica ambiental se faz cada vez mais rara, e a 
Lagoa (dos Patos) perde sua condição estuarina. 

 
Ao considerado “normal”, são produzidas ainda duas possibilidades de ciclo 

conceitual. Uma delas é o “ano de água doce”: 
 

No El Niño chuveu muito: a água se veio lá de cima, de Porto Alegre, chuveu muito 
naquele ano. Foi um ano de água doce. (...). Em noventa e oito chuveu o inverno 
todo e o verão todo. Em noventa e oito entrô o verão aí que aqui mesmo a tua bota 
num apeiava. Onde nóis temo a tua bota num apeiava. E ficô assim inverno todo e 
verão todo. (ac) 

 
O ano de água doce é quando não tem nada! É agora! Agora nóis já tamo quase... 
num é dia 23 amanhã ou depois que entra a primavera?! Pois é, a primavera já vai 
entrando com água doce aí... toda doce aí! Aqui é tanto tá com o inverno como no 
verão. Nóis é! (...). E agora... agora tem dois meses mais ou menos agora. Fica dois 
meses chovendo agora, se não salgar é outro fracasso! (...). O ano passado (2009-
2010) foi o ano todo de água doce! Foi, todo ano! Inverno e verão! (aj) 

 
 

Como pode ser visto, o “ano de água doce” é composto por “inverno de água doce” e 

“verão de água doce” e é individualizado quando o sinal “água doce” ocorre em “nosso mar” 

em decorrência das “chuvas” nos distributários da Lagoa dos Patos durante o período da 

“primavera” após o mês de outubro (‘A partir de outubro num pode chuvê mais...’). Desta 

forma, o “tempo do inverno” é estendido até final de novembro, caso da Torotama, ou até 
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início de janeiro, caso da Coréia, e o “verão” diminuído (ver FIGURAS 8 e 9). O “ano de 

água doce” é correlacionado com a ocorrência do ano de El Niño e considerado um “ano 

terrível” por todas as comunidades em estudo de caso. Em outras comunidades de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos as chuvas no período correspondente à primavera também são 

temidas (ver PASQUOTTO, 2005; ADOMILLI, 2007; BICCA, 2009). Em SL, o “ano de 

água doce” parece ser o mais frequente entre as possibilidades de “anos”, pois condições de 

“Lagoa doce” ocorreram até 4 ou 5 “anos” seguidos, segundo os pescadores lourencianos 

(PASQUOTTO, 2005). 

Uma terceira possibilidade ao “ano” considerado “normal” é o “ano de água salgada”: 
 

Qué vê: esse ano foi inverno e verão, o verão passado e inverno de água salgada... 
Foi um ano de água salgada. (al) 

 
O bom é se entrasse a primavera com água salgada e não chuvesse mais! Aí fica 
bom! Aí é ano de água salgada! E agora... agora tem dois meses mais ou menos 
agora. (aj) 

 
O “ano de água salgada” é constituído por “inverno de água salgada” e “verão de água 

salgada” e é individualizado pela presença de “água salgada” em “nosso mar” após o sinal 

“calor” (‘se entrasse a primavera com água salgada...’) e pela sua continuidade a partir de 

outubro, devido a ausência de chuvas. Assim, o “tempo do inverno” é diminuído para entre 

meados de agosto e de setembro, caso da Coréia, ou para setembro/outubro, caso da 

Torotama, e o “verão” é extendido (ver FIGURAS 8 e 9). Os pescadores de SL descrevem um 

ciclo hidrodinâmico associado a um “inverno de baixa pluviosidade” que resulta na “Lagoa 

salgada no inverno” até após outubro/novembro, considerado crítico para a ocorrência de 

chuvas. Este ciclo descrito por Pasquotto (2005) se assemelha ao “ano de água salgada” 

descrito pelos pescadores da Coréia e da Torotama.  

Por outro lado, na coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, ao 

menos nas duas comunidades em estudo de caso, o “ano de água salgada” não é 

necessariamente correlacionado pelos pescadores artesanais com os eventos de La Niña: 
 

Bom, esse ano que nós tamo é La Nina, ela tem que ser salgada, salgada... 
misturada em uns pontos, mas noutros salgada. A água no canal é salgada, lá ela 
é salgada. Ela se misturou um pouco pro lado de cá, mas foi a água de Pelotas, ai ela 
se misturou um pouquinho, mas é salgada a água. A água tá salgada desde o 
inverno! Desde o inverno tá salgada a água! Não, o ano de la Niña essa água é 
salgada. (aa) 
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Ano de La Niña é sempre ano de água mais salgada do que tá aí117. Ano de La Niña 
é ano de água salgada. Esse ano a seca demoro mais pra entrá... acho que tinha 
muita água aí pra cima. Ano de La Niña geralmente é ano de água mais salgada do 
que tá aí. (ad) 

 
Segundo as duas comunidades em estudo de caso, a La Niña está relacionado a “ano 

de água misturada” a “ano de água salgada” dependendo da localização do território 

comunitário, da intensidade do evento La Niña e do histórico das mudanças ecológicas. A 

dependência da localização territorial pode ser evidenciado pelas duas classificações distintas 

do ciclo conceitual entre os pescadores da Coréia e os da Torotama. No primeiro, cujo 

território tem suas bases (i)materiais em um embaiamento mais próximo ao oceano, o ciclo 

conceitual foi classificado como “ano de água misturada” com tendência à “salgada” e no 

segundo, cujo território (i)materializa-se mais ao norte e no corpo estuarino principal, foi 

classificado como “ano de água misturada”. A intensidade do evento La Niña também tem 

consequências na classificação do ciclo conceitual. O período de trabalho de campo na 

Torotama (ver item metodologia) foi marcado pelo aumento da intensidade do evento La Niña 

após o mês de outubro de 2010 118 e, assim, houve consequências abaixo do esperado pelos 

pescadores em relação aos eventos anteriores (‘Ano de La Niña é sempre ano de água mais 

salgada do que tá aí’). Por fim, o histórico de mudanças ecológicas do “inverno” e do ciclo 

conceitual anterior ao período da primavera também influencia na salinidade do “ano” sob 

efeito local da La Niña (‘Esse ano a seca demoro mais pra entrá... acho que tinha muita água 

aí pra cima’). 

A correlação entre períodos de cheias ou de chuvas em oposição aos períodos de secas 

com categorias nativas de “inverno” e de “verão”, respectivamente, bem como a identificação 

de períodos de transição entre “verão” e “inverno” dentro de um ciclo hidrodinâmico anual é 

amplamente documentada em comunidades de pesca do Brasil (ver FORMAN, 1970; 

MARQUES, 1991; CALVENTE, 1993; SOUTO, 2004; MILLER, 2005). Semelhante às 

categorias de estações e de ciclo conceitual produzidas pela coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos, Miller (2005) observa a existência de três categorias de uma 

estação do ciclo anual segundo a ocorrência de chuvas na região estuarina de Guararaíras 

(RN): seca, com pouca chuva e com muita chuva. 

                                                
117 O ano de trabalho de campo na Torotama (2010/2011) era um ano de La Niña e o ciclo conceitual em que das 
águas do “nosso mar” da Torotama era classificado pelos nativos como “ano de água misturada”. 
118 Segundo Melo et al. (2011), durante o evento de La Niña que teve início o ano de 2010 tiveram seus 
primeiros efeitos a partir de outubro e novembro de 2010, quando as precipitações fluviais caíram a índices 
abaixo da média.  



239 

Estas duas primeiras etapas do ciclo conceitual, o compartimento “céu” e “mar”, são 

bases para a compreensão da movimentação dos recursos pesqueiros, o compartimento 

céu/mar/peixe, a última etapa do ciclo conceitual. É o que será visto no item seguinte.  

 

 

5.2.2. Compartimento céu/mar/peixe 

 

 

Segundo as duas comunidades de pesca em estudo de caso, “Todo o peixe vem do 

oceano e depois volta pro oceano”. Neste sentido, o CET prescreve que “todo o peixe”, 

inclusive os quatro recursos pesqueiros regulamentados pela INC 2004, realiza a migração 

oceano/estuário em ambos os sentidos, oceano-estuário e estuário-oceano. Os CETs de outras 

comunidades de pescadores da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos 

tem descrito o movimento migratório oceano/estuário nos dois sentidos supracitados para os 

mesmos quatro recursos pesqueiros da INC 2004 (ver KALIKOSKI; VASCONCELOS, 2007; 

PASQUOTTO, 2005; ADOMILLI, 2007). 

Segundo os CETs das comunidades de pesca, cada um dos quatro recursos pesqueiros 

realizaria o movimento migratório oceano/estuário do oceano para o estuário (sentido oceano-

estuário) dentro de certos prazos: 
 

O bagre, (...), tinha que dar uma brisa (‘NE’), dava aquela brisa, e nóis preparava a 
rede, quando ameaçava a ficar o tempo meio nublado pro rebojo aí nóis saía pra 
botar a rede. Caía o rebojo o bagre entrava na barra e nóis pegava ele aqui. (...). 
A gente controlava pelas brisa, quando dava as brisa escoava bem a água, quando 
findava a brisa, o bagre entrava. (...). Dia 15 de agosto em diante começava a dar. 
(aa) 

 
A tainha entra, a tainha entra e aí ela vem, que nem o camarão, tudo miúdo e vem 
se espalhando por aqui. (...). Pra ela vim, tem que tê água salgada. (...). A mesma 
coisa que o camarão, que a curvina... Eu ia lanceá curvina no canal cum rede a 
ferro, naqueles rebojo que dava, quando dava pontas de água salgada naqueles 
rebojo de primavera de fim de setembro-cumecinh de outubro, as tainha vem 
que nem vem merda nessa canal aí pequeneninh pulando nesse canal afora direto 
aí... (ac) 

 
A curvina é novembro né. É outubro e novembro... As veiz dá até em outubro. 
A grandona aquela é de início, é em outubro, mas as veiz é em novembro por 
causa que as veiz em outubro não dá... Depende né. (am) 

 
Que nem vai aí: pode ele findá agora, mas se corrê um inverno de pouca chuva 
quando vié águas doce e alta aí, chega lá pra novembro tem camarão. (...). Lá pra 
outubro tem que estancá (a chuva). Estancá pra dá evasão dois ou treis meses, por 
que aí os dias também são maior, o sol é muito, ele chupa muito, entendesse. Aí lá 
pro fim de novembro, início de dezembro, já começa a dá aquelas ponta de água 
salgada cum aquelas casquinha. (...). Aí quando a água é meia misturada. (ae) 
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Dava, junho sempre dava entrada (de bagre). Só que no fim de agosto, sempre 
dava um rebojo, dois, e o bagre dava. Depois dava uma falhada. (...). Depois dava 
uma falhada. Depois iniciava em agosto outra vez. (...). O avô sempre dizia pra 
mim: “Não deixe o rebojo do bagre de junho...”. E dava mesmo! (an) 

 
E agora, acho que de setembro-outubro em diante, a tainha já começa a entrá de 
novo pra cá. Ela vem aos poucos né... vai juntando, juntando... aí vem entrando 
miudas e grandes, vem tudo. (...) é junto com a curvina, geralmente ela é no tempo 
da curvina. (ad) 

 
A corvina costuma entrá agora (novembro). Tais aqui, já tais vendo. Chegou a dar 
faz o que, o mês passado (outubro) chegou a dar umas né. É, chega nesse tempo, 
ela vem. (...). Aparece mais com sol mesmo. Verão mesmo, caloria... e a água tem 
que tá salgada. (an) 

 
Esse ano tá correndo bem, tá se preparando pra água salgada, preparando pra 
salgada. Se não chover... correndo assim, que não chova, é agua salgada e camarão 
na safra. (...). Mas até natal ela pode tá doce e depois í se misturando e vai 
aparecendo aqueles camarãozinho... inté natal! Dá camarão tranquilo! Aí tem o 
mês de janeiro todo pra criá, com água salgada, subí camarão pra cima. Cada ano 
é um ano, né. (...). Esse ano é ano de safra! Que deu tempo de ela salgar119 e dá safra 
ainda né. Ela tem um tempo, né, pra dá safra. (ag) 

 

De acordo com os CETs, as sucessivas migrações no sentido oceano-estuário do bagre 

(a partir de 15 de agosto para os coreanos e de junho para os torotameiros), da tainha e da 

corvina (a partir de outubro ou novembro) e do camarão-rosa (a partir de outubro-dezembro) 

são marcadas pelos sinais de memória associados (‘calor’, ‘rebojo’ ou ‘su-este’ e ‘água 

salgada’) que descrevem um regime de enchente no “nosso mar” durante o período 

transicional “inverno”-“verão” (agosto a dezembro) quando a “água está se cortando” e 

estabelecendo salinidade adequada para cada um dos recursos pesqueiros em determinada 

fase do ciclo de vida. 

Como foi visto no item anterior, o “ano” com período transicional marcado pela 

passagem de um “inverno de água doce” para um “verão de água salgada” é categorizado 

como “ano de água misturada”. Desta forma, o “ano” considerado “normal” pelos CETs é, 

definidos os padrões migratórios dos quatro recursos pesqueiros, dotado de significado 

biológico para ambas as comunidades em estudo de caso (ver FIGURAS 8 e 9). 

No entanto, existem dois outros padrões migratórios descritos pelos CETs que 

engendram diferentes prazos em função da ocorrência ou não de chuvas: 
 

O camarão se corresse calor... este inverno passado mesmo deu camarão pra todo o 
inverno, teve camarão todo o inverno aí, não fez inverno frio como fazia 

                                                
119  Segundo registros do caderno de campo, os pescadores observaram o aparecimento dos primeiros 
“camarãozinhos” ou “casquinhas de camarão” vindos do oceano no início de novembro. 
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antigamente (...). E se corrê um clima quente e água salgada de inverno e verão o 
camarão tem sempre, vai dá sempre. Depende do clima né. (...). A tainha é a 
mesma coisa: tendo água salgada aí, ela dá de entrada o ano todo. Ela entra e sai, 
vai lá e vem cá. (ac) 

 
O bagre entrava agora. E junto cum esses bagre vai entrá muitos peixe: vai entrá 
tainha tumbém agora de setembro em diante, outubro. Vai entrá tainha, vai entrá 
curvina. Em setembro, em setembro-outubro. (...). Ele (o bagre) tá entrando cum 
água de enchente em agosto. (ah) 

 
O bagre não tem água pra ele... ele vem cum qualqué água no tempo dele! (ao) 

 
Entrava! Quando entrava camarão, dava rebojo, ah, dava muita tainha! Tão! 
(...). As veiz vinha tainha toda vida, ela entrava. Ela dava, dava tainha de entrada pra 
í pra Lagoa, é... ela entrava igual era o bagre e a curvina. Ué, ela entrava! Ah, 
entrava! Dava rebojos aí, quando a gente vinha, via tainha pulando em direito à boca 
da Barra de Pelotas, em direito à Lagoa. Ah, ela entrava! Entrava junto cum o 
bagre em junho, julho... A tainha entrava todo ano! Com água salgada, ela 
entrava todo ano! (ap) 

 
É, ela (a corvina) chega nesse tempo (outubro), ela vem. Às vezes ela dá antes um 
pouquinho, mas depende da água salgada também, ela não gosta do frio... (...). 
Aparece mais com sol mesmo. Verão mesmo, caloria... e a água tem que tá 
salgada. (an) 

 
Cada ano é um ano, né. O ano que ela (a água) passa o inverno toda salgada, 
nesse tempo, se tu for pescá ele (o camarão) hoje, não pode, mas camarão... já tá 
tudo cheio de camarão aí. (...). Tem ano que já tem camarão em... outubro já tem 
camarão. Setembro-outubro já tem camarão: só corrê o inverno todo de água 
salgada e não sê chuvosa. (ag) 

 
Quando é “ano de água salgada”, ou seja, não há chuvas ou há “pouca chuva” no 

“inverno”, no “verão” e nos períodos transicionais, fundando o “inverno de água salgada” e o 

“verão de água salgada”, as sucessivas migrações no sentido oceano-estuário podem ser 

antecipadas: a tainha ocorre durante todo o ciclo anual, aumentando a biomassa 

(‘quantidade’) a partir de setembro; a corvina a partir de setembro ou outubro, e o camarão-

rosa  durante todo o ciclo anual na Coréia e a partir de julho ou agosto na Torotama. O bagre, 

como ele independe de “água doce” ou de “água salgada” para realizar seu movimento 

migratório, os prazos para a migração no sentido oceano-estuário são mantidos, a partir de 15 

de agosto para os coreanos e de junho para os torotameiros. Os prazos dos sucessivos 

movimentos migratórios continuam sendo marcados pelos sinais de memória associados 

(‘calor’, ‘rebojo’ ou ‘su-este’ e ‘água salgada’) que descrevem um regime de enchente no 

“nosso mar” durante todo o “ano de água salgada” e o estabelecimento de salinidade 

adequada para cada um dos recursos pesqueiros em determinada fase do ciclo de vida. Como 

não há chuvas, ou há “pouca chuva”, o período transicional é marcado pela passagem da 

“água cheia do inverno pras a água baixa do verão”, mas sem mudança no padrão de 

salinidade (‘a água não se corta’) (ver FIGURAS 8 e 9). 
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Já um terceiro padrão migratório é descrito pelos CETs das duas comunidades em 

estudo de caso quando ocorre “muita chuva” durante todo o ciclo anual: 
 

A cruvina e o bagre não tem que dá cum mal tempo. Sabe qual o mal tempo que a 
cruvina qué? Água de enchente! Força de água de enchente salgada! E sol 
quente! Tu vê... e sol quente! Ela dá mais, a cruvina dá mais, quando tu não agüenta 
os pé, que tu tivé que jogá água no barco pra guentá os pé. Tens que jogá água pra 
refrescá o paneiro pra refrescá os pé. De tão quente! É quando a cruvina vem. 
Cruvina num é de frio. De frio é só a tainha. (...). E assim mesmo é quando ela vai 
embora, na corrida. Pra ela (a tainha) entrá pra nóis aqui, ela vem cum calor. 
Num é cum frio. O bagre também: tudo é cum força de água de enchente. A água 
de enchente é que manda: pra todo peixe, pra botá o peixe pra cá, é cum força 
d’água de enchente. Água salgada de enchente! (ah) 

 
Tem essas tainha miúda aí de água doce agora. Ela fica mais escassa quando é ano 
de água doce. (aa) 

 
O que precisava pra uma boa safra de camarão depende muito das chuvas, (...). 
A chuva, geralmente, vamo dizê, ela num pode chuvê muito (...) setembro, 
outubro. Porque se ela chuvê pro meio do inverno e depois o tempo milhorá, ela 
pode voltá a salgá, vamo dizê, em tantos dezembro e ainda dá uma boa safra de 
camarão. De outubro em diante num pode chuvê! Muito num pode porque aí, 
vamo dizê, chuvê em todo o estado ela vai... aqui é a saída né, ela vai ficá sempre 
doce aqui. Então, ela tem que chuvê mais cedo, vamo dizê, o caso que é pra dá 
tempo dela saí e salgá e vim a criação de camarão. (aq) 

 
Olha, de primeiro (o bagre) dava cum qualquer água. Eu tava te falando, com o 
Edmílson, aquela hora: chegava a saí carregado! Encostava o bote pra carregá na 
beira do barranco! Com certeza que era água doce né! Pra ela tá encostada no 
barranco, tinha que tê água doce. (an) 

 
Não, ano de água doce memo não tem (tainha de corrida). Se passa o verão todo 
de água doce não tem. Tem umas tainhas aqui, como eu te disse, na Ilha dos 
Marinheiros... mas a Lagoa memo, que é da onde é a tainha de corrida, a verdadeira, 
não tem. Pra tainha de corrida, a água salgada é a mesma coisa que é pro 
camarão. É a mesma coisa. Tendo camarão, tem tainha! Tendo camarão, vai tê 
tainha! Tendo salgada a água, tem camarão. Agora, essa tainha daqui não, essa 
tainha daqui de dentro tem inverno e verão. É um peixe mais miudero... Sempre 
tem! Agora, aquela lá em cima memo não tem. Se cria mais aqui por essas ilhota 
aqui: Ilha dos Marinheiros, esses mar aí. Ali é um mar baixo, ela se segura por aí. 
Agora, tainha de corrida memo não tem se não tive água salgada. É igual o camarão: 
se não tivé água salgada, não tem o camarão. (ag) 

 
Pra corrê uma boa safra (de corvina) precisa de água salgada! Que ela não adoce, 
que não chova, né. No ano passado a gente achou que ela ia salgar e deu aquela 
bomba d’água e adoçou tudo e pronto, terminou a safra! Foi tudo! Foi a 
corvina, que não virou a água nunca. A corvina ficô toda lá no oceano, ficô toda na 
boca da barra. Eles matavam na boca da barra e nós aqui na... e o camarão é igual, 
se der a água doce é outra safra lenta... Mas agora tá se cortando bem, nunca deu 
mais chuva, pode ser que dê a safra. (...). Aí ele vem de enchendo e vai salgando... e 
vai entrando os camarõezinhos. É so salgar que mês que vêm ta começando já. Essa 
época meio que está começando, já. (...). Agora e daqui pra frente. Daqui tem que 
parar. Agosto e setembro tem que parar, já. Não pode chover, se chover... se 
chover bomba d’água acaba de novo. Acaba as duas. (ar) 

 
Quando é “ano de água doce”, ou seja, quando o sinal “muita chuva” ocorre a partir de 

outubro, fundando o “inverno de água doce” e o “verão de água doce”, a migração no sentido 
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oceano-estuário da corvina (‘a curvina precisa de água salgada’) e do camarão-rosa (‘de 

outubro em diante num pode chuvê’; ‘se der água doce é outra safra lenta’) é abolida bem 

como a tainha tem sua “quantidade” (‘Ela fica mais escassa quando é ‘ano de água doce’; 

‘ano de água doce num tem tainha de corrida. (...). tem umas tainhas aqui’) e “tamanho” 

diminuído (‘tem essas tainha miúda de água doce’; ‘é um peixe mais miudeiro’) durante todo 

o ciclo anual. Para os pescadores da Coréia, em “ano de água doce” também não ocorre a 

migração no sentido oceano-estuário do bagre (‘todo peixe é cum força d’água de enchente’) 

enquanto os pescadores da Torotama afirmam que ela ocorre normalmente (a partir de junho) 

independente da “água” (‘o bagre dava cum qualqué água’). O “ano” individualizado pela 

ocorrência do sinal “água doce” descreve prolongados regimes de vazante de “água doce” no 

“nosso mar”, sem mudança no padrão de salinidade, em um período considerado crítico para 

o movimento migratório no sentido oceano-estuário dos quatro recursos pesqueiros, o período 

transicional “inverno”-“verão”, que só ocorre, com exceção do bagre na Torotama, com 

regimes de enchente (ver FIGURAS 8 e 9). 

Bicca (2009) e Adomilli (2007) tem apontado que há, segundo os CETs das 

comunidades da colônia Z3 e de SL respectivamente, uma variabilidade no padrão migratório 

do bagre, da corvina, da tainha e do camarão-rosa no sentido oceano-estuário de acordo com 

condições hidrodinâmicas estuarinas. Kalikoski e Vasconcelos (2007) também tem observado 

a mesma variabilidade de acordo com os CETs de diversas comunidades de pescadores da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Além do que é observado 

pelos autores anteriores, Pasquotto (2005) tem descrito uma variabilidade no padrão 

migratório de diversos recursos pesqueiros, inclusive os quatro supracitados, de acordo com 

duas condições hidrodinâmicas descritas pelo CET da comunidade de SL: “Lagoa doce” e 

“Lagoa salgada”, em referência as condições de salinidade predominante na “Lagoa”. 

Pasquotto (2005), Kalikoski e Vasconcelos (2007) e Bicca (2009) descrevem a não-ocorrência 

da migração oceano-estuário em função da predominância de condições de “água doce” 

durante a primavera e Pasquotto (2005) ressalta o atraso neste movimento migratório devido a 

intrusão de água salgada tardiamente, segundo o CET. 

O prazo descrito de acordo com o CET da comunidade de SJN para a migração 

oceano-estuário da corvina é a partir de outubro (ADOMILLI, 2007) e, portanto, se assemelha 

ao do “ano de água misturada” das duas comunidades em estudo de caso e ao de diversas 

comunidades pesquisadas por Kalikoski e Vasconcelos (2007). O prazo descrito para o 

camarão-rosa (de outubro a dezembro) segundo o CET das comunidades pesquisadas por 

Kalikoski e Vasconcelos (2007) também se assemelham ao de “água misturada” da Coréia e 
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da Torotama. No entanto, o prazo estabelecido para a migração oceano-estuário da tainha a 

partir de janeiro pelas comunidades de pesca pesquisadas por Kalikoski e Vasconcelos (2007) 

difere daqueles estabelecidos pelo CET das comunidades da Coréia e da Torotama para o 

“ano de água salgada” e “de água misturada”. Embora esteja incluso no prazo do “ano de 

água salgada” estabelecidos pelas comunidades da Coréia e da Torotama (migração de tainha 

durante todo o ciclo anual), este período não corresponde ao pico de entrada de tainha  

identificado nas duas comunidades (a partir de setembro). 

Segundo os CETs das comunidades, os quatro recursos pesqueiros realizam esta 

migração no sentido oceano-estuário com três objetivos: 
 

Depois então é que vem a larva deles (de camarão) pra criação aqui nas lagoas. A 
gente vê aqui: ‘Ah, quanta casquinha de camarão tem’. (...). Eu mesmo digo que é 
da criação do camarão. Tu olha, tu vêis: ‘Ah, a roupinha do camarão que tá ali’. A 
casquinha dele né, tu vêis certinho, até a pele do camarão ali tu vês. É tudo certinho 
né: a cabecinha do camarão... (ai) 

 
A tainha também: ela entra junto cum a curvina e cum o bagre em setembro-
outubro pra criá dentro da Lagoa. Tem essas tainha miúda aí, de água doce 
agora. Elas vão se criá cum a tainha que vai entrá pra dá a de coresma no verão. 
(...). A curvina sobe só pra largá as ova lá na Lagoa, deixa os cascotinho lá (...). 
Já o bagre subia pra tirá criação lá no Saco do Estreito: a fêmea larga a criação na 
boca do macho. É o macho que chova os ovo. (aa) 

 
É igual o bagre: entra aqui, desova na Lagoa e volta pro oceano. (as) 

 
Eles matam a tainha no cedo. Quando ela vai subindo, que ela vai, ela vai desses 
tamanhos assim. Assim ó: desse tamanho que ela vai (mostra com gestos o tamanho 
da ‘tainha miúda’)! (...). Aí ela vem cedo do oceano pra í pra (Lagoa)... e eles 
matam ela toda! Vão lá matá ela desse tamanhozinho! Num deixam ela criá... (ar) 

 
Claro, isso aí é um período de desova, ela (a corvina) vem aqui pra desová. Eu 
acho que é né, eu creio no meu entendimento que seja. (...). Eu acho que seja (pra 
desovar), né, porque vem toda ela com ova e ova adiantada. É época dela né: 
começa a matar ela lá, a pescar ela lá no oceano agora. Final de agosto já começa a 
pescar lá pra Santa Catarina e aí ela vem vindo pra cá. Começa lá em Santa Catarina, 
inté em São Paulo, terra sua lá. Aí vem vindo, vem vindo, vem vindo inté chegá 
aqui. (ad) 

 
Tudo que é peixe, camarão, entra com a água salgada. Entra uma larvinha aqui, 
aí ele cria aqui e vai até a Lagoa. (...), todo o camarão entra do oceano... (aj) 

 
Como pode ser visto, os três objetivos são a reprodução (‘desová’, ‘largá as ova’, ‘tirá 

produção’), caso do bagre e da corvina, e crescimento (‘criação’)120, caso da tainha e do 

camarão-rosa (ver FIGURA 8 e 9). Kalikoski e Vasconcelos (2007) tem observado que os 

mesmos três objetivos foram apontados pelas comunidades que os autores pesquisaram. 

                                                
120 Vale ressaltar que para os pescadores “criar”, que significa crescer, pressupõe alimentação (‘pra criá tem que 
cumê né’). 
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Após atingir os respectivos objetivos, os recursos pesqueiros realizariam o movimento 

migratório em sentido contrário: 
 

A curvina sobe só pra largá as ova lá na Lagoa (...) e a cabo de alguns dia já volta 
pro oceano quando a gente pegava ela de novo. Já o bagre subia pra tirá criação lá 
no Saco do Estreito (...). Lá pro natal a gente tinha a arriada do bagre. (aa) 

 
Ele (o bagre) vai voltá depois de janeiro-fevereiro pra baixo de novo. Que é a 
arriada do bagre que eles chamam. (...). É, vinha um bagre magro quando ele vinha 
lá de cima. (ah) 
 
Eu acompanho a tainha cum o mesmo que o camarão. Pra mim a mesma coisa é. 
Dá na mesma época, é tudo na mesma época. Que nem vai dá a corrida agora: vai 
dá tainha e camarão junto. Esse rebojo que vai dá, na minguante, de abril e maio, 
vai estorá camarão e tainha junto, vai sê as duas coisa junto. Pois tu vê, vai esfriá e 
vai vim a tainha junto. Por isso que eu digo: onde dá tainha, dá camarão! (am) 

 
Tinha o bagre de natal, que é o bagre que dava naquele tempo (de natal) né, que 
arriava... (at) 

 
Eu achava que esse bagre de agora, de fevereiro-iniciozinh de março, era de 
cima, (...). Eu acho que é de cima porque a primeira notícia é que ele dá lá na Z3. (an) 

 
A tainha é como eu te falei, quando dá saída de tainha, os mais velhos diziam: ‘saiu 
a tainha, saiu o camarão’. Fica aqueles poucos espalhados, mas o forte do camarão 
sempre diz que é: saiu a tainha, o camarão vai junto. É monção rebojo que dá em 
abril, maio, frio... tendo tainha na Lagoa, ela sai. Na minguante, minguante de 
maio, que chamam, todo mundo botava rede. (ab) 

 
Aí depois (de desová) ela dá volta, vai embora! Só que ela vai magra, ela emagrece 
muito aqui na desova e vai embora. Só que na volta, (...) ali final de dezembro, 
janeiro em diante, não dá mais na menjoada. Não é que não tenha, tem aqui, mas 
raro é um dia que dá. (...). É, final de dezembro ela começa a voltar... pro oceano, 
ela vai pro oceano. (ad) 

 
As sucessivas migrações no sentido estuário-oceano do bagre (dezembro e final de 

fevereiro-início de março), da corvina (de dezembro a janeiro) e da tainha e do camarão-rosa 

(abril e maio) são marcadas por sinais de memória associados (‘nordeste’ e ‘ponta de água 

doce’) que descrevem um regime de vazante no “nosso mar” durante o “verão” (dezembro a 

fevereiro) e o período transicional de “verão”-“inverno” (de março a maio), com exceção da 

tainha. A migração da tainha no sentido estuário-oceano é marcada por sinais de memória que 

descrevem um regime de enchente em “nosso mar” (‘rebojo’ e ‘frio’) (ver FIGURAS 8 e 9). 

Segundo os CETs da comunidade de SJN (ver ADOMILLI, 2007) e daquelas 

pesquisadas por Kalikoski e Vasconcelos (2007), os prazos estabelecidos de abril a junho para 

a migração da tainha se assemelham aos estabelecidos pelas duas comunidades em estudo de 

caso. Os prazos apontados por Kalikoski e Vasconcelos (2007) para a migração estuário-

oceano do bagre (verão, sobretudo fevereiro) e da corvina (início do verão) de acordo com os 
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CETs das comunidades de pesca pesquisadas se assemelham aos prazos das estabelecidos 

pelos coreanos e torotameiros. 

Enquanto a migração no sentido oceano-estuário pode ser abolida, a migração no 

sentido estuário-oceano podem ter seus prazos antecipados pelo sinal “muita chuva”: 
 

A curvina e o bagre entram junto aí, depois do dia quinze de agosto. (...). Se 
chuvesse, eles vinham antes. (aa) 

 
Aconteceu um ano, (...), em fevereiro: quando liberou, era um ano de água seca, 
torrada, salgada, quando liberou, choveu e terminou com a safra de camarão! 
Leva todinho embora! (...). É enjoado. É, é sim! É mês, no caso, que o cara tem que 
ficar alerta. (...). Tainha de corrida também: leva tudo embora. (au) 

 
No ano passado a gente achou que ela ia salgar e deu aquela bomba d’água e 
adoçou tudo e pronto, terminou a safra! Foi tudo! Foi a corvina, que não virou a 
água nunca. A corvina ficô toda lá no oceano, ficô toda na boca da barra. (ar) 

 
Chove! Gosta de chuvê, mas num é todo ano né! Mas quase sempre: bateu os 
tamborim aí no carnaval ela cai. É um mês perigoso pra acabar a safra de 
camarão e de tainha, o fevereiro: às vezes tá preparada uma safra boa e, se calhá, 
em dez dia de fevereiro acaba com ela. Esse tal ano que eu te digo foi em fevereiro, 
bem no carnaval: deu uma invernada aí de uns dez dias, não ficou um camarão e 
tinha uma pilha! Mas é fevereiro mesmo, quase sempre: ou no começo de fevereiro 
ou no fim né. (ab) 

 
Os prazos da migração no sentido estuário-oceano de recursos pesqueiros podem ser 

antecipados sobretudo em dois períodos, no período transicional do “inverno”-“verão” e entre 

fevereiro e março. Neste sentido, para os coreanos pode ocorrer a migração da corvina e do 

bagre no sentido oceano-estuário, mas antecipa-se a migração no sentido estuário-oceano de 

ambos os recursos pesqueiros com a ocorrência do sinal “muita chuva” no período 

transicional “inverno”-“verão” (‘se chuvesse, eles vinham antes’) e, consequentemente, 

funda-se um “ano de água doce”. Para os pescadores da Torotama o mesmo padrão se repete 

apenas para a corvina (‘deu aquela bomba d’água e adoçou tudo e pronto, terminou a safra’), 

já que “o bagre dá cum qualqué água”, inclusive após a fundação de um “ano de água doce”. 

Em ambas as comunidades, a migração no sentido estuário-oceano da tainha (‘tainha de 

corrida’) e do camarão-rosa (‘camarão de arriada’ ou ‘corrida de camarão’) pode ser 

antecipada, sobretudo, com o sinal “muita chuva” no mês de fevereiro em qualquer um dos 

ciclos anuais (‘fevereiro [...] choveu e terminou com a safra’; ‘É um mês perigoso pra acabar 

a safra de camarão e de tainha’) que possibilite anteriormente a migração no sentido oceano-

estuário (‘ano de água misturada’ e ‘ano de água salgada’) (ver FIGURAS 8 e 9). 

Para os pescadores de ambas as comunidades, tanto a tainha quanto o camarão 

realizariam a migração no sentido estuário-oceano com um objetivo reprodutivo: 
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E a (tainha de) corrida, que elas tão tudo barrigudinha, tudo ovadinha, deixa elas í 
pro oceano, í lá desová pra vim as miudinha de novo pra cá pra dentro. (ai) 

 
O camarão cria aqui pra acasalá no oceano (ac) 

 
A tainha é o contrário da curvina: a tainha ela vai pra Santa Catarina desovar. Ao 
contrário da corvina. (ab) 

 
Não é! Tem gente que acha que não, mas é todo ele, todo ele, a larva toda ela é 
coisada lá no oceano. Ela é obrigada a vir da água salgada né, e a água aqui ela só 
vem salgar quando em tempo de verão (...). O que não desova na Lagoa é só o 
camarão. (...). O camarão já entra já desovado. Entra já a larva. (aj) 

 
De acordo com os pescadores, o movimento no sentido estuário-oceano da tainha e do 

camarão-rosa é uma migração reprodutiva cujo objetivo é a desova. A migração reprodutiva 

da tainha é chamada de “corrida da tainha” ou “tainha de corrida” em ambas as comunidades 

pesquisadas enquanto a do camarão-rosa é “corrida de camarão” na Torotama ou “camarão de 

arriada” e “arriada de camarão”, nas duas comunidades (ver FIGURAS 8 e 9). A comunidade 

de SJN (ver ADOMILLI, 2007) e as comunidades de pesca de Kalikoski e Vasconcelos 

(2007) também apontam a migração reprodutiva da tainha do estuário para o oceano com o 

objetivo de desova. 

Por outro lado, entre os pescadores há divergências sobre o movimento migratório e as 

finalidades destes movimentos migratórios descritos pelo CET que perpassam as diferentes 

comunidades de pesca que compõem a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos. Como em Moura (2012), as divergências contidas no CET mutuamente 

excludentes denomina-se teses distintas e as mutuamente includentes são chamadas de teses 

complementares. 

Dos quatro recursos pesqueiros contidos na INC 2004, o único que possui uma tese 

distinta sobre o padrão migratório nas duas comunidades em estudo de caso é o camarão-rosa. 

Segundo esta tese, o camarão-rosa não realizaria a migração no sentido oceano-estuário (‘tem 

gente que diz que o camarão num entra. (...) Pra eles só sai’) e uma parte dele também não 

migra no sentido estuário-oceano (“fica muito camarão aí [no ‘nosso mar’] também”). Há 

ainda uma tese complementar: 
 

Gustavo, eles dizem que a larva entra praí... eu até acredito. Mas tem uma coisa: a 
maior parte do camarão é Aqui no Nosso mar que fica, (…). É um pouco de lá, 
um pouco daqui: num é só de lá não. Só de lá num ia dá essa sustentação toda 
nesse mar não. (ae) 

 
E as vezes dá o camarão de entrada, não sei se já te falaram, do camarão de 
entrada. É o que vem no começo da safra quando dá rebojão. Vinha daquele ‘rabo-
azul’ que chamavam. Grandão, do mesmo camarão, mas já vinha criado.  E como é 
que nunca conseguiram matar no oceano? Eu não entendo! Isso aí é um troço que 
pescador nunca sabe explicar tudo: um acha que é uma coisa né, o outro acha que é 
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outra e aí pegam-a-teimar uns com os outros... E o daqui de dentro, ele se cria 
pequenininho, mal enxergas ele aí na costa aí. (ab) 

 
De acordo com esta tese complementar, uma parte do camarão-rosa ficaria no estuário 

da Lagoa dos Patos e uma outra parte realizaria a migração oceano/estuário. Em ambas as 

teses, “o camarão desova aí mesmo”, ou seja, em “nosso mar”. 

Também há uma tese distinta quanto a migração e desova do bagre, mas em apenas 

uma das comunidades estudadas: 
 

Eu acho que vem de baixo porque ele dá primeiro lá no Hermenegildo e depois 
aparece aqui. (...). Vem de baixo largá os filhote lá na Lagoa. (...). O bagre fêmea 
solta a ova no oceano e o macho pega a ova e solta a criação na Lagoa. (av) 

 
A tese distinta defendida por alguns pescadores da comunidade da Torotama121 é a de 

que o bagre de fevereiro, chamado de “bagre mijão”, seria macho e migraria no sentido 

oceano-estuário para “soltá” ou “tirá criação”, ou seja, para liberar os “bagrinhos” na 

“Lagoa”, após a fêmea realizar a desova no oceano. Uma tese mutuamente includente entre as 

duas teses da migração do bagre também só existe entre os pescadores da Torotama: 
 

Esse bagre (o ‘mijão’) vem dos dois lado: de cima e de baixo. O de baixo vem pra 
buscá o de cima. O de baixo vem pra largá a ova pro de cima pegá-la na boca 
pra soltá criação no oceano, mas ele já vem largando os bagrinho... (ax) 

 
Segundo alguns torotameiros, o “bagre mijão” fêmea migraria no sentido oceano-

estuário para encontrar o macho na “Lagoa” que, em seguida, migra no sentido estuário-

oceano para liberar os “bagrinhos” no oceano. No entanto, segundo esta mesma tese, alguns 

destes machos liberam os filhotes ainda no estuário durante o seu movimento migratório em 

direção ao oceano. 

Diversos autores tem identificado a influência do ciclo anual da hidrodinâmica 

estuarina no movimento migratório de recursos pesqueiros, em consonância aos resultados 

encontrados na coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Silvano et al 

(2006) pontua que pescadores artesanais de diversas regiões do litoral brasileiro descrevem 

um padrão geral de migração entre estuário e oceano em função de fatores climáticos e marés. 

Forman (1970), Marques (1991), Calvente (1993), Souto (2004) e Miller (2005) descrevem, 

além de padrões de migração influenciados pela hidrodinâmica de estuários do NE e do SE do 

Brasil segundo o CET de pescadores artesanais, variações sazonais destas migrações em 

                                                
121 Esta tese e a tese complementar a seguir não foi encontrada entre os pescadores coreanos, o que não significa 
a sua inexistência entre eles. 
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função de períodos de cheias/chuvas do inverno, de secas do verão e de períodos transicionais 

entre verão e inverno, chamados de quaresma e tempo de viração. 

Para Bernard Nietschmann (1989), a organização do mundo pelos nativos de Torres 

Strait através do baseia-se na pressuposição de que o mundo natural é balanceado e simétrico. 

Como foi descrito para a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, o 

mundo natural é produzido de forma simétrica apenas no ciclo anual considerado “normal” 

pelos CETs, o “ano de água misturada”. As duas outras variações, o “ano de água salgada” e o 

“ano de água misturada” não são simétricos. 

Deve-se fazer algumas considerações preliminares sobre os resultados apresentados 

neste item, que serão desenvolvidos nos itens subsequentes. Como pode ser visto acima, há 

basicamente três ciclos conceituais gerais descritos pelos CETs da coletividade regional de 

pesca do estuário da Lagoa dos Patos, os “anos de...”, sendo um deles considerado o 

“normal”, o “ano de água misturada”. No entanto, os ciclos conceituais diferem entre as 

comunidades no que se refere aos prazos (de entrada de ‘casquinhas de camarão’ e de bagre, 

de ‘inverno de água doce’ e ‘verão de água doce’ na Torotama e na Coréia, etc.), o conteúdo 

(ocorrência de bagre no estuário em ‘anos de água doce’, por ex.) e a frequência (os ‘anos de 

água salgada’ e ‘de água doce’ no espaço tratidicional da comunidade de SL difere em 

frequência das comunidades do baixo estuário, por exemplo.). 

As comunidades diferem entre si no que se refere a categorização de um mesmo “ano” 

devido às condições materiais dos processos hidrodinâmico e biológico (migração 

oceano/estuário do bagre e da corvina ocorre somente em ‘lugá de passage de peixe’; em SL a 

ocorrência de ‘ano de água doce’ é mais frequente, etc.) e às evidenciações de sinais de 

memória e de processos distintos entre as diversas comunidades da coletividade regional de 

pesca (padrão de salinidade considerado “salgado” e “doce”, local de referência para se 

avaliar a salinidade da água, ocorrência do movimento migratório do bagre, etc.). 

Além disso, o conteúdo dos ciclos conceituais não são iguais entre os integrantes de 

uma mesma comunidade de acordo com as diferentes teses (de entrada de ‘casquinhas’ X 

‘produção’ dentro do estuário; desova do bagre no estuário X no oceano, etc.). Estas 

diferentes teses, no entanto, não engendram diferentes prazos aos ciclos conceituais. 

O que esta diversidade de seleção e evidenciação de determinados fenômenos e o 

estabelecimento de diferentes teses e prazos evidencia é que o ciclo conceitual é uma 

produção social, consoante às críticas de Gell (1992) a Evans-Pritchard (2007), entre as 

diferentes comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Broda (1991) também discute a produção social de relações e causa e efeito entre fenômenos 
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naturais e ações ritualísticas nos povos mesoamericanos pré-hispânicos a partir de uma base 

de conhecimento de ciclos climáticos, astronômicos e das plantas. Cada uma das comunidades 

da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos produzem seus respectivos 

ciclos conceituais de acordo com sua base de CET. Está-se diante, portanto, de uma 

coletividade regional de pesca que produz múltiplos ciclos conceituais sobre o ciclo 

hidrodinâmico e biológico no estuário da Lagoa dos Patos através dos CETs comunitários. 

Os sinais de memória que estabelecem prazos da coletividade estão materializados em 

diversos elementos dos compartimentos ambientais produzindo um continuum entre os 

compartimentos céu/mar/peixe (vento rebojo, regime de enchente e migração de peixe no 

oceano-estuário; lua minguante, vento rebojo, regime de enchente e migração estuário-oceano 

de tainha; vento nordeste, regime de vazante e migração estuário-oceano de camarão-rosa, 

etc.).  A interconecção entre todas as coisas do mundo é uma característica do CET e, por 

isso, ele é considerado holístico (JOHNSON, 1992; BERKES, 1999; GRAY, 1999; 

TOLEDO, 2000; 2003; SILLITOE, 2007; TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008). 

Estes sinais de memória que estabelecem prazos produzem também flexibilidade ao 

ciclo conceitual (‘dia 15 de agosto em diante’; ‘rebojo de primavera de fim de setembro-

cumecinh de outubro’; ‘até natal’; ‘setembro-outubro em diante’; ‘chega nesse tempo, ela 

vem. As vezes dá antes...’; ‘Cada ano é um ano. O ano que ela... nesse tempo já...’; ‘Tem ano 

que já tem camarão em...’). A flexibilidade dos prazos de ciclos conceituais em outras 

comunidades de pescadores foi registrada por Marques (1991), Souto (2004) e Huguenin 

(2005). Para Evans-Pritchard (2007), as unidades de tempo tradicional do ciclo conceitual não 

são exatas e não devem ser consideradas com rigidez porque não obedecem a um sistema de 

notação temporal abstrato com pontos de referência autônomos. Os pontos de referência são 

materializados na natureza e selecionados de acordo com o ciclo de atividades na construção 

do calendário. 

O conhecimento dos padrões e das interações das coisas marinhas torna o espaço 

marinho social e cultural (NIETSCHMANN, 1989) ao passo que os processos descritos são 

resultado do contexto social e cultural do grupo (FORMAN, 1970). Neste sentido, há uma 

produção do espaço por diferentes modos de apropriação e interpretação do mundo natural e 

do seu tempo contextualizados comunitariamente. De acordo com Santos (2005), as coisas do 

mundo e os seres humanos são inseridos em um quadro de práticas socialmente organizadas 

e situadas. Dito de outro modo e segundo o mesmo autor, há um trabalho sobre os objetos que 

os insere em um espaço de conhecimento ou, de acordo com Bensusan (2002), em um espaço 

epistêmico. 
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No entanto, a construção dos ciclos conceituais é apenas o primeiro passo para a 

descrição do tempo tradicional. No próximo item será descrito o calendário tradicional. 

 

 

5.2.3. O(s) calendário(s) tradicional(is) da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos 

 

 

No item anterior foi descrito o que Evans-Pritchard (2006) chama de ciclo conceitual. 

A coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos é composta de múltiplos 

ciclos conceituais. Neste item serão descritas o ciclo de atividades e, a partir da articulação 

deste com os ciclos conceituais do item anterior, o calendário tradicional da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. O calendário tradicional é discutido dentro 

de uma perspectiva de manejo tradicional de recursos pesqueiros (MT) desta coletividade que, 

como será visto, também encenam relações de poder. 

No caso das duas comunidades estudadas, o ciclo geral de atividades pesqueiras e o 

computo da passagem do tempo organizam-se em torno da sucessão de “safras de peixe” 

(‘safras de camarão’, ‘safras de tainha’, ‘safra de curvina’, etc.). As “safras” são as atividades 

pesqueiras que ocorrem em função dos recursos pesqueiros socialmente considerados mais 

importantes. A organização do ciclo de atividades pesqueiras em torno da sucessão de 

“safras” também tem sido observada em todas as comunidades de pesca pesquisadas da 

coletividade regional da Lagoa dos Patos122.  

Por outro lado, há diferenças quanto ao ciclo geral de atividades pesqueiras entre as 

comunidades, como pode ser observado na Coréia e na Torotama: 
 

Primeiramente a gente pegava com peixe-rei. Bom, entrava fim de maio a gente 
começava já pescando o peixe-rei. Aí ia até agosto. Quando era agosto a gente 
parava. (...). Então aí nóis passava pro bagre, o bagre e a curvina. Aí do bagre e da 
curvina passava pro camarão. Por fim, a tainha de corrida. (aa) 

 
A primeira pescaria que nós fazia era o bagre. Aí depois chegava em novembro já 
aparecia corvina, aí dava até janeiro de corvina. Aí depois de janeiro em diante, a 
gente pegava o camarão, né. Já em janeiro, já aparecia o camarão. Depois do 

                                                
122  Diversas  trabalhos em diversas comunidades de pesca registraram a organização das atividades pesqueiras 
em torno de “safras”.  Em São José do Norte, as comunidades da Várzea, Capivaras e o núcleo urbano (ver 
ADOMILLI, 2007; KALIKOSKI; VASCONCELOS, 2013);  em São Lourenço do Sul, as de Navegantes e de 
Barrinha (PASQUOTTO, 2005; KALIKOSKI; VASCONCELOS, 2013); em Pelotas, a de Z3 (BICCA, 2009; 
RIBEIRO, 2012); em Rio Grande, a de São Miguel (KALIKOSKI; VASCONCELOS, 2013); e as comunidades 
de pesca que se formam em acampamentos na Ilha da Feitoria (BRAVO, 2011).  
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camarão, era a tainha. Corrida, que chama, tainha de corrida. (...) ela entra em 
fevereiro, março... ela entra pra Lagoa. Aí depois, quando vai chegando pra maio, 
ela se vem embora! Dá até junho, fim de maio. Aí se vem, ela vem embora, vem de 
volta pra Lagoa... é quando ela dá. Tinha gente que pescava ela em fevereiro, 
março. Aí chamava de tainha de quaresma... (az) 

 
O ciclo de atividades pesqueiras em ambas as comunidades é constituído por uma 

sucessão de safras: inicia-se com peixe-rei123 na Coréia no final de maio e com bagre na 

Torotama em junho, prossegue-se com a pesca de bagre, corvina e camarão-rosa na Coréia e 

com a corvina e “tainha de quaresma”124 na Torotama e terminam-se as atividades em ambas 

as comunidades com a pesca de “tainha de corrida” entre maio e junho. 

Nas demais comunidades da coletividade regional também tem sido registrada a 

organização do ciclo de atividades pesqueiras a partir de sucessão de safras: em São Lourenço 

do Sul, na comunidade de navegantes, são as de bagre, de tainha, de linguado125, de corvina, 

de camarão-rosa e de “tainha de corrida” (KALIKOSKI; VASCONCELOS, 2013); no núcleo 

urbano de pescadores artesanais de SJN as de anchova126, de corvina, de camarão-rosa e de 

tainha, inclusive a de “tainha de corrida” (ADOMILLI, 2007); já em Varzea e Capivaras, 

também em SJN, as de bagre, de corvina, de camarão-rosa e de tainha, inclusive a de “tainha 

de corrida”; na comunidade de São Miguel em Rio Grande, as de linguado, de peixe-rei, de 

siri-azul127, de corvina, de tainha, de camarão-rosa e de “tainha de corrida”; e na Z3, em 

Pelotas, as de linguado, de corvina, de camarão-rosa, de tainha, de bagre e de “tainha de 

corrida” (KALIKOSKI; VASCONCELOS, 2013). 

Como pode ser observado, a construção da sucessão de safras são diferentes em todas 

as comunidades quanto a ordem e ao conteúdo das atividades. As únicas safras que ocorrem 

em todas as comunidades são as de tainha (incluindo a de ‘tainha de corrida’), de corvina e de 

camarão-rosa, mas que diferem na sucessão delas entre si. Por outro lado, todas elas iniciam 

suas atividades de pesca em um “inverno”, com uma “safra de inverno” (peixe-rei, bagre, 

anchova ou linguado) e terminam no final de um “verão”, com a de “tainha de corrida”. 

Portanto, tal como no ciclo conceitual, no ciclo de atividades pesqueiras o “ano” é 

considerado a unidade cíclica para a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos 

Patos. 

                                                
123 Odontesthes argentinensis. 
124 A “tainha de quaresma” é o nome que se dá na Torotama a tainha que se pesca entre os meses de janeiro e 
março. 
125 Traíra: Hoplias malabaricus; Jundiá: Rhamdia sp.; Linguado: Paralichthys orbignyanus. 
126 O autor não identificou a que espécie corresponde a anchova citada em seu trabalho. 
127 Callinectes sapidus. 
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Apesar de serem as principais atividades pesqueiras em torno das quais se organizam 

as atividades comunitárias, as safras não são as únicas atividades pesqueiras. Existem outros 

recursos pesqueiros que constituem parte das atividades cotidianas. Na Coréia, o linguado, o 

siri e a “tainha de coresma”128 também são pescados. Na Torotama, além do linguado e do 

siri-azul, o peixe-rei também é pescado por pelo menos parte da comunidade. Na comunidade 

de SL, a traíra e o jundiá também são pescados, segundo Pasquotto (2005). 

O ciclo de atividades pesqueiras pode sofrer alterações, mudando sua composição 

(‘Na safra do El Niño ninguém aqui matô camarão nem pra cumê! [...]. Algum siri no Arroio 

nóis pesquemo: siri, alguma tainhota, traíra, nóis pesquemo’(ac); ‘Eu fui um ano só pescar pra 

cá: a tal de traíra! Era inverno de agua doce...’ (ag)) ou sendo praticamente abolida (‘Teve um 

ano que num deu peixe, a gente pegava outras coisa... plantava’(aa); ‘Eu, pra nós, chuva é uma 

matança! Tem meia dúzia que gosta de chuva, acho. Não sei se é malandro... Bom, você viu, 

né: não deu camarão por causa da chuva ano passado’(ab)) de um “ano” para o outro em 

função da variabilidade interanual das condições bióticas e abióticas previstas nos ciclos 

conceituais produzidos. 

A mudança de composição das safras ou a quase abolição do ciclo de atividades 

pesqueiras em função de variações das condições bióticas e abióticas produzidas pelo CET 

tem sido observada nas comunidades de SL (PASQUOTTO, 2005) e de SJN (ADOMILLI, 

2007) e em todas as comunidades pesqueiras pesquisadas por Kalikoski e Vasconcelos 

(2013). Neste sentido, além de produzir múltiplos ciclos conceituais, a coletividade regional 

de pesca também organiza-se em múltiplos ciclos de atividades. 

A organização de um ciclo anual de atividades pesqueiras em torno de safras também 

tem sido amplamente registrada em pescadores de outros lugares do Brasil, como no Paraná 

(CUNHA, 1987), no Ceará (OLIVEIRA JUNIOR, 2003), na Bahia (SOUTO, 2004), em 

Alagoas (MARQUES, 1991) e no Rio Grande do Norte (MILLER, 2005). Esta última autora 

também observa uma variabilidade interanual destas atividades. 

De acordo com o exposto acima, torna-se evidente que: 1 – a sucessão de safras na 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, em todas as suas variações, 

segue a ordenação anual dos “anos de...” dos ciclos conceituais (‘A gente pesca quando [a 

gente sabe que] tem peixe’), inclusive tendo o “inverno” como o princípio e o “verão” com o 

fim. O ciclo de atividades de cada uma das comunidades da coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos articula-se, portanto, aos seus respectivos ciclos conceituais; 2 – 

                                                
128 A “tainha de coresma” é o nome dado na Coréia a “tainha de quaresma”. 
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além do ciclo conceitual, como foi visto no item anterior, o ciclo de atividades também é uma 

produção social, pois as atividades são elencadas e organizadas pelas diferentes comunidades. 

Em consonância, Evans-Pritchard (2007) também afirma que o ciclo de atividades é uma 

construção social e que este ciclo articula-se ao ciclo conceitual. Da articulação entre ambos 

os ciclos emerge, segundo o mesmo autor, o calendário tradicional. 

Subjacente a fundação de qualquer atividade pesqueira nas comunidades sob estudo de 

caso há dois sinais de memória associados: o tamanho (medido pelo tamanho da malha da 

rede) e a quantidade de “peixe” mínimos socialmente aceitos. Como foi visto no item 5.1, o 

tamanho e a quantidade de “peixe” mínimos aceitos socialmente para serem pescados são 

regras de conduta associadas a ética do respeito.  Quando há recursos pesqueiros que atendem 

a estas duas regras de conduta e o recurso tem boa aceitabilidade no mercado fundam-se 

safras. Outros sinais de memória são produzidos no sentido de prenunciar a emergência destas 

condições socialmente pactuadas como ideais para se iniciar uma atividade pesqueira e 

também há aqueles que anunciam o fim delas. A associação destes sinais de memória na 

produção de uma relação causa e efeito entre eles é o que vai estabelecer os prazos das safras. 

A produção de relações de causa e efeito também é registrado por Broda (1991) nos 

calendários de sociedades tradicionais mesoamericanas. Enquanto resultado de uma ativa 

produção social, os calendários tradicionais da coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos é descrita a seguir. 

As sucessivas safras se fundam a partir dos seguintes prazos na Coréia são: 
 

Peixe-rei quanto mais frio, mais ele dá. Peixe-rei é um peixe do frio. Fim de maio 
já dá. Já tem peixe-rei, aqui já tem bastante. (...). Ele gosta de água salgada, né. (...). 
Quando dá esse vento rebojo, sul, ele entra pra dentro. (al) 

 
O bagre é com rebojo. Tem que esperar a brisa (NE) para botar a rede pro rebojo. 
(...). Aí o nordeste dá três-quatro dias, aí a gente espera. Quando lumiar pro 
rebojo, bota a rede que vai dar o rebojo e a água vai enchê, e com a enchente, ele 
vem. (...). O bagre é depois do dia quinze de agosto. (aa)  

 
Curvina era de novembro e dezembro. Era o forte da curvina. Antes disso dava, 
mas era assim pra quebrá-galho. (...). A curvina, ela entra e pára aqui, ela pára um 
tempo né. Aí vai tê que dá o reponte, vamo dizê assim, (...), uma viração de água 
(...). Já entrô peixe cum vento de cima, virô (o vento) pro mar, ele já qué í embora 
pro oceano de novo. Vira de volta, se calhá. A água vira de vazante né, ele desvira 
de volta. Por isso que aí tu espera o reponte, por exemplo: o peixe tá quase voltando 
de novo e ela dá aquela parada e vira de enchente de novo... ele malha! Já voltô 
pra dentro de novo, ele já qué í embora de novo pra cima. (au) 

 
Tá criado, de bom tamanho: deixa pescá. Quantas vezes em época de natal, até 
um pouquinho antes, fazia mareadas boas. (aq) 

 
Tainha a gente pesca sempre: inverno e verão. (ac) 
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A safra de peixe-rei funda-se a partir do fim de maio, a de bagre a partir de 15 de 

agosto e a de corvina a partir de outubro associando, além do tamanho e da qualidade de 

“peixe” considerados “bons” (malha 15 ou 18129, 70 e 60 mm, respectivamente), os sinais de 

memória que anunciam um regime de enchente de água salgada e a migração no sentido 

oceano-estuário. Além destes sinais, o início da safra de peixe-rei está associada com a 

chegada do “frio” e a de corvina está associadas com a chegada do “calor” que ocorre, como 

foi visto no item anterior, entre a segunda metade de agosto e a primeira metade de setembro. 

Já a safra de camarão-rosa e de tainha são fundadas pelo tamanho (malha 12 mm e ≥ 40 mm, 

respectivamente) e pela quantidade considerados “bons” a partir de novembro e durante todo 

o ciclo anual, respectivamente. 

A pesca da tainha ocorrem em três fases: “Essa tainha que a gente tá pescando agora 

(em setembro) é uma tainha aí que aparece na água doce. A de coresma é no verão, do Natal 

em diante. Essa (de água doce) vai criá para a corrida depois”. Há a pesca de tainha miúda ou 

tainhota (malha 30 e 35 mm), que ocorre entre junho e dezembro130; a de coresma (malha ≥ 

40 mm), entre janeiro e março/abril; e a de corrida (malha ≥ 45 mm), entre abril e junho como 

será visto a seguir. 

Vale ressaltar que o início da safra de camarão e o aumento da quantidade de tainha 

após o sinal “calor” após agosto/setembro funda o “tempo do verão” na Coréia: 
 

A tainha é depois do peixe-rei. É, fim de agosto, cumeço de setembro, por aí, já 
começa a milhorá o tempo, a esquentá, (...). Já cumeça a aparecê umas tainhazinha 
também. (...). É, depois que cumeça esquentando, agosto-setembro, né, vai até... 
depois entra o verão né, entra o verão e cumeça esse peixe aí. (...). Tendo tempo 
quente e ganho, siri ou camarão, eles já grito que é verão. (ai).131 

 
Já na abolição das safras na Coréia, os sinais de memória associados são outros: 
 

A gente vevia no inverno de peixe-rei... Quando findava o peixe-rei, em agosto, a 
gente pegava a tainha, (...). Em agosto pega-a-esquentá e o peixe-rei cum calor 
num malha mais. (...). O peixe-rei que vem lá da Lagoa é grande, vem na ponta 
d’água e dá a volta toda aqui e sai pro oceano. Sempre foi assim: ele dá uns dia 
depois num dá mais. (aa) 

 
A curvina sobe só pra largá as ova lá na Lagoa, deixa os cascotinho lá e a cabo de 
alguns dia já volta pro oceano quando a gente pegava ela de novo. (...). Lá pro 
natal a gente tinha a arriada do bagre. (aa) 

                                                
129 Os peixe-reis que “entram com ponta de água salgada” e vento “rebojo” é pescado com malha 15 e 18 mm, 
fundando-se um “ano de peixe-rei miúdo”. 
130 A pesca da “tainha miúda”, no entanto, não é algo bem aceito na comunidade se realizado para fins 
comerciais, pois não atende ao sinal “tamanho” considerado “bom” (malha a partir de 40 mm). 
131 O Sr. Rui é especialista em pesca de siri-azul e de camarão-rosa. Por isso, a frase final enfatiza um “verão” 
associado a pesca do siri e do camarão-rosa. Já para os pescadores especialistas na pesca de tainha, um “verão” 
inicia-se com o sinal “calor” associado  ao subsequente aumento da quantidade considerada “boa”. 
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Tem o minguante de abril, maio e junho. Pra mim o milhór é o primeiro rebojo 
cara. Ah, é, o minguante de abril. Parece que ela (a tainha) vem mais junta cara, ela 
malha rápido, entendesse. No saragasso de vento é que nóis vai pra tainha e na 
calma pro camarão. O camarão também vem nas minguante. É milhór também 
na de abril. (ae) 

 
Os sinais de memória que abolem a safra de peixe-rei são as “pontas de água doce” 

que anunciam regimes de vazante de água doce durante o “inverno de água salgada”132 e a 

migração estuário-oceano do peixe-rei ou o início do “calor” entre agosto e setembro do 

“inverno de água salgada”. A migração estuário-oceano da corvina e do bagre durante o 

“natal” também anuncia o fim das respectivas safras. Já as luas minguantes dos meses de 

abril, maio e junho133 anunciam o início e o fim da safra de tainha de corrida associadas ao 

vento rebojo, ao “frio” e aos regimes de enchente de água salgada ou anunciam o início e o 

fim das safras de camarão de arriada associadas aos ventos NE e aos regimes de vazante. 

Assim como o início das safras de tainha e de camarão inaugura um “verão”, o 

término das safras de tainha de corrida e de camarão de arriada abole um “verão” e inaugura 

um “inverno” na Coréia: “Enquanto tivé uma cola de camarão aqui, eu vou continuá 

pescando! Vô encurtando o inverno, né ô” (Guega, 54 anos, pescador artesanal da Coréia). 

Com o fim de um “verão” e o início de um inverno, abole-se um ano e inaugura-se um novo: 

“Cumeça tudo de novo”. 

Na Torotama os prazos em que se fundam as safras são diferentes dos da Coréia, 

embora se mantenha as duas regras de conduta ligadas a ética do respeito: 
 

Dava, junho sempre dava. Só que no fim de agosto, sempre dava um rebojo, dois, e 
o bagre dava. Depois dava uma falhada. (...). Depois iniciava em agosto outra vez. 
(...). O avô sempre dizia pra mim: “Não deixe o rebojo do bagre de junho”. E dava 
mesmo! (an) 

 
...pra curvina é assim: ela (a água) tem que salgar no rebojo, aí dá um dia-dois de 
vazante, nordeste, pra consegui uma aguinha mais doce. Pra misturá um pouquinho. 
(...). Ela é do oceano, só que ela faz uma entrada aqui. Em outubro-novembro em 
diante ela entra aqui. (ad) 

 
A tainha começa a entrada agora também em outubro. Aí ela só vai, só vai pra 
Lagoa. E a tainha entra miúda e grande, vem tudo, é diferente da corvina: ela vai 
entrando pequena e vai criá lá na Lagoa. (...), fica aqui só o miúdo que a turma 
trabalha aí de inverno. E essa tainhota que eles matam aí, fica desse 
tamanhozinho... (ad) 

 
Mas até natal ela pode tá doce e depois í se misturando e vai aparecendo aqueles 
camarãozinho... inté natal! Dá camarão tranquilo! Aí tem o mês de janeiro todo 

                                                
132 Os peixe-reis que “vem na ponta de água doce” são pescados com malha 18 e 20 mm, fundando-se um “ano 
de peixe-rei graúdo”. 
133 Há “tainha de corrida” e “camarão de arriada” em junho somente quando a lua minguante ocorre no início 
deste mês. 
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pra criá, com água salgada, subí camarão pra cima. Cada ano é um ano, né. Ela 
pode se misturá inté antes e tê camarão bom pra pescá em novembro aí... (ag) 

 
A safra de bagre funda-se a partir de junho e a de corvina a partir de outubro ou 

novembro com os sinais de memória, os ventos rebojo, que se associam a um regime de 

enchente de água salgada ou “viração de água” e a migração no sentido oceano-estuário, além 

do tamanho e da qualidade de “peixe” considerados “bons” (malha ≥ 70 e 60 mm, 

respectivamente). Já a safra de camarão-rosa e de tainha são fundadas pelo tamanho (malha 

12 mm e ≥ 40 mm, respectivamente) e pela quantidade considerados “bons” a partir de 

novembro e a da tainha durante todo o ciclo anual, respectivamente. Além destes sinais, o 

início da safra de corvina na Torotama está condicionada ao sinal “calor”, como na Coréia, e à 

“viração de água”, ou seja, à inversão contínua do regime de enchente/vazante (‘tem que 

salgar no rebojo, ai dá um dia-dois de vazante, nordeste, pra consegui uma aguinha mais doce. 

Pra misturá um pouquinho’), fundando o tempo de “viração de corvina”. 

Com o início da safra de corvina, após a ocorrência do sinal “calor”, inicia-se também 

um “verão” na Torotama: 
 

É, tem, mas pra nós tem só na folhinha. Nós tratamos verão é quando esquenta: 
‘Pronto, é verão!’. Claro, agora, a gente sabe que tem a primavera. Ó, agora 
(setembro) inté entrou a primavera né? Pra nós... nóis não, nem olhamos pra 
primavera! Pra nóis é inverno e verão e deu! Tá chegando o verão pra nós... É inda 
sim, pra nós é inverno. Mas não começô a safra de corvina... enquanto não 
esquenta mais, não começa a safra. (ab) 

 
Na Torotama, há ainda outras fases que se sucedem à pesca de tainhota e ao início da 

pesca de camarão-rosa: 
 

 O camarão também, nós temos duas épocas de camarão (...), que é a quaresma e a 
corrida. É que nem a tainha: tem a quaresma, de janeiro em diante, e a corrida 
né. A corrida do camarão e da tainha... (ad) 

 
A pesca de “camarão de quaresma” e de “tainha de quaresma”, após o “natal” até o 

início da “corrida”, e de “camarão de corrida” (malha 12 mm) ou “de arriada” e de “tainha de 

corrida” (malha ≥ 45 mm), com prazos a serem definidos a seguir, são as duas outras fases da 

safra de camarão e de tainha. No caso da safra do camarão, a somatória do tempo referente ao 

início da safra e ao camarão de quaresma é chamado de “no cedo”. 

A abolição das principais “safras” supracitadas na Torotama ocorre dentro dos 

seguintes prazos: 
 

Tinha também o bagre de natal. O bagre é o mesmo né, só que ele dava naquela 
época. (...). Tem também o bagre, esse de fevereiro-março. É o bagre mijão, que 
tratam. Nóis nem pescava esse bagre aí. (an) 
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A corvina vai até Natal. Quando dá é até Natal. As veiz dá inté janeiro. É quando 
ela volta pro oceano. (ab) 

 
Tem que dar o nordeste! Quando dava a tainha, que ela ia embora, pra nóis matar lá, 
dava no nordestão. Dava umas trovejadas, que eram boas para ela, mexer com elas 
na Lagoa: quando dava o rebojo, aí nós caíamos em cima dela! Todo mundo 
lanceando até a boca da barra! (...), minguante era o mês melhor! Três saídas de 
peixes: saída em fim de abril, metade de maio e fim de maio... vinte de maio, até 
vinte e dois... Meu aniversário: época que dava sempre! (...), mas ela saía na (lua) 
cheia também. A minguante de maio era a corrida rica! Quando saía bastante 
peixe! (ar) 

 
Uma coisa interessante: a tainha não sai lá na Barra se não for na lua minguante! 
(...). Só tem duas saídas de tainha que é a minguante de abril e a última na 
minguante de maio. Geralmente  precisa  de rebojo... (ad) 
 
O bom pra camarão é a minguante mesmo, mas é aí já é melhor o nordeste. Na 
calma ele já vem, na virada d’água. (ad) 

 
Os sinais de memória que abolem a safra de bagre e de corvina é a migração no 

sentido estuário-oceano no tempo do “natal”, entre o final de novembro ao final de dezembro, 

até o início de janeiro. A safra de “bagre mijão” (malha ≥ 70 mm) é inaugurada pelo 

aparecimento de bagre com “ova na boca” entre o final de fevereiro e o início de março. Já as 

luas minguantes dos meses de abril e de maio anunciam o início e o fim da safra de tainha de 

corrida associadas ao vento rebojo, o “frio” e aos regimes de enchente de água salgada ou 

anunciam o início e o fim das safras de camarão de arriada associadas aos ventos NE e os 

regimes de vazante. Para um outro grupo de pescadores na Torotama, a pesca da tainha de 

corrida é inaugurada pelos ventos rebojo e o “frio” em qualquer momento dos mês de abril 

(‘mas ela saía na [lua] cheia também’), independente da lua minguante, embora a lua 

minguante do mês de maio também seja considerada como o mais importante evento que 

anuncia o fim da safra da tainha de corrida (‘A minguante de maio era a corrida rica’). 

Vale ressaltar que, assim como o início da safra de corvina inaugura um “verão”, o 

término das safras de tainha de corrida e de camarão de arriada abolem um “verão” e 

inauguram um “inverno” na Torotama: 
 

Em abril-maio, que já pega-a-dá aqueles rebojão que esfria, a gente diz: ‘Ó, já 
chegou esse ingrato desse inverno!’. É o mesmo rebojo que leva a tainha embora. 
Esfria! O cara que pesca a tainha de corrida fica encarangado no mar! É, a de 
corrida, ela dá mesmo quando esfria: dá o rebojão de minguante de maio, que (a 
gente) chama. (...). É, aí depois dá uns dias quente, mas não é mais igual né. Se 
calhá, dá uns rebojão no minguante de maio, que a gente chama, dá aquele um frio 
louco, aí fica aquelas calmaria ali uns tempo, depois dá uma esquentada... mas aí 
não fica mais igual. Aí depois já esfria de novo e assim vai... (ab) 

 
Com o fim da corrida da tainha e de camarão e a abolição de um verão, abole-se 

também um ano e inaugura-se um novo ano: “Cumeça tudo de novo”. 
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Ambos os calendários supra descritos da Coréia e da Torotama são calendários de 

“ano de água misturada”, ou seja, na relação entre o ciclo conceitual de água misturada e o 

ciclo de atividades de água misturada emerge o calendário de “ano de água misturada”. Este 

calendário é o considerado “normal” por ambas as comunidades e é o preferido dos 

pescadores da comunidade da Coréia e de parte da comunidade da Torotama: 
 

Até que inverno chova té bastante né, mas depois entra a primavera, é três meses 
de estação né. (...) (precisa) chuvê pouco na primavera pra entrá água salgada, 
né. Aí dá os ventos nordeste, pega-tirando aquela água doce que chuveu no inverno 
(...), vai cumeçando a entrá pontas de água salgada do oceano né, (...). Aí é 
certinho: safra boa né! Ah é! (ai) 

 
Ah, isso, aqui, tem uma divergência de opiniões viu. Eu acho que ela não 
precisa ficar totalmente salgada... muito muito salgada. Eu acho que um 
pouquinho de salinidade já é o bastante! (...) Começando a salgar a partir de outubro 
em diante, aí tá bom. (...). Então tem anos que acontece dela passá todo o inverno e 
verão salgada, (...) de passá inverno e verão doce, (...) e tem inverno com agua doce 
e verão de agua salgada. É o outro jeito que é o ideal. Que é o que eu considero 
ideal: água doce como está agora e depois de outubro em diante ela começa 
salgando. (ad) 

 
Como foi visto no item anterior, o ciclo conceitual composto de “inverno de água 

doce” e “verão de água salgada” é o “ano de água misturada”, considerado o “ideal” pelos 

pescadores da comunidade da Coréia e por parte dos pescadores da Torotama devido dar 

origem a um calendário tradicional com as melhores condições de “safras” (‘Aí é certinho: 

boa safra né’; ‘Que é o que considero ideal’) (ver FIGURAS 10 e 11). 

Há, no entanto, dois outros calendários que possuem prazos distintos. Um em que os 

prazos de fundação de algumas safras são antecipadas em relação ao calendário de “ano de 

água misturada”: 
 

Tá criado de bom tamanho, deixa pescá! (...). Eu e o fulano, teve um ano que agente 
ia pescá camarão dia nove de agosto. Não ia todas as noites (...), mas pesquemo 
sempre até janeiro (…). Correu todo ele (o ano) cum água salgada... (aq) 

 
Água de enchente, força de água de enchente salgada. E sol quente. Tu vê... e sol 
quente. Ela dá mais, a cruvina dá mais quando tu não agüenta o pé, que tu tivé que 
jogá água no barco pra guentá os pé. Tens que jogá água pra refrescá o paneiro pra 
refrescá os pé. De tão quente. É quando a cruvina vem. Vai entrá cruvina, vai 
entrá tainha. Em setembro, em setembro-outubro. Aqui na croa do Diamante é 
que se encontra. (...). Ali eu vô te contá, era tu botá a rede... (ah) 

 
Cada ano é um ano, né. O ano que ela (a água) passa o inverno toda salgada, 
nesse tempo se tu for pesca ele hoje não pode, mas camarão... já tá tudo cheio de 
camarão aí. (...). Tem ano que já tem camarão em... outubro já tem camarão. 
Setembro-outubro já tem camarão: só corrê o inverno todo de agua salgada e não 
sê chuvosa. (ag) 

 
E agora, acho que de setembro-outubro em diante, a tainha já começa a entrá de 
novo pra cá. Ela vem aos poucos né... vai juntando, juntando... aí vem entrando 
miúdas e grandes, vem tudo. E o pessoal começa pescando até abril, maio, 
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comecinho de maio. (...) é junto com a curvina, geralmente ela é no tempo da 
curvina. (ad) 

 
Em um “ano de água salgada”, a “safra de camarão” é fundada durante “quase o ano 

todo” na Coréia e a partir de setembro ou outubro na Torotama pelo sinal de memória “bom 

tamanho”. Já a “safra de corvina” e de “tainha miúda” são fundadas pelos sinais de memória 

“calor” e “água salgada de enchente” a partir de setembro ou de outubro na Coréia e na 

Torotama. A safra de bagre permanece o mesmo prazo em ambas as comunidades. Com a 

antecipação dos prazos das “safras de verão”, antecipa-se também o “verão de água salgada” 

que é fundado a partir do sinal “calor” associada ao início da “safra de camarão” e “de tainha” 

na Coréia e ao início da “safra de corvina” na Torotama (ver FIGURAS 12 e 13). 

Vale pontuar que, tanto no “ano de água salgada” quanto no “ano de água misturada”, 

há uma suspensão da pesca do camarão-rosa durante a “Semana Santa”: 
 

É a semana né, até segunda feira dá problema. O cara que morreu ontem não foi o 
primeiro não, já a uns quantos anos já acontece. Onde ele caiu memo já foi uns 
quantos já... no dia de hoje, agora, na semana-santa. (...). O certo memo num era 
pescá... hoje (quinta-feira). A Semana Santa já é meia noite, de meia-noite em 
diante já é Semana Santa, sexta-feira. (am) 

 
Eu pesco. (...). Eu fico no mar: minhas andana eu tenho que cuidá, é longe! Eu 
pesco! Nunca debochei, não debocho, mas pra mim eu pesco ingual um dia 
qualquer. Eu né! (...). Eu pesquei com o Wilsinho, que eu te falei, uns quantos 
anos. Sexta-Feira Santa, (...) ele dava a rede e dizia: “ó, guris: a rede, o bote pra 
vocês. Pode pescá pra vocês”. Não queria nenhum real! (ab) 

 
Tanto na Coréia quanto na Torotama observa-se a suspensão temporária da pesca do 

camarão-rosa por parte dos comunitários em função da crença de que a “Semana Santa” (de 

quinta a segunda-feira) não é um “tempo bom” para a pesca. 

Um terceiro calendário representa a frustração da maior parte das safras em ambas as 

comunidades: 
 

No ano do El Niño num deu nada! Na safra do El Niño ninguém aqui matô 
camarão nem pra cumê! Nem camarão eu cumi naquele ano. (...). Em noventa e oito 
chuveu o inverno todo e o verão todo. (...). Aquele ano foi o ano mais brabo! 
Coisa horríve! Algum siri no Arroio nóis pesquemo: siri, alguma tainhota, traíra, 
nóis pesquemo. (...) chuvia muito, mas fazia quente, né, era verão, aí deu siri. Aí 
depois esfriô, no inverno esfriô, num deu mais nada! Aí nem siri, nem mais nada! (ac) 

 
Pra corrê uma boa safra precisa de água salgada! Que ela não adoce, que não chova, 
né. No ano passado a gente achou que ela ia salgar e deu aquela bomba d’água e 
adoçou tudo e pronto: terminou a safra! Foi tudo! Foi a corvina, que não virou 
a água nunca! A corvina ficô toda lá no oceano, ficô toda na boca da barra. (...) e o 
camarão é igual: se der a água doce é outra safra lenta... (ar) 

 
A tainha, ela é da água salgada também, mas ela convive mais tempo na água doce 
que os outros peixe. Passa aí e vai pra Ilha dos Marinheiro cum água doce e vai 
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dá... se calhá dá o ano todo também na água doce, a tainha. Ela aguenta muito na 
água doce. (ag) 

 
Olha, de primeiro o bagre dava com qualquer água. Eu tava te falando, (...): 
chegava a saí carregado, encostava o bote pra carregá na beira do barranco. Com 
certeza que era água doce né! Pra ela tá encostada no barranco tinha que ter água 
doce. (an) 

 
Com o sinal de memória “muita chuva” na transição “inverno”-“verão” funda-se um 

tempo de escassez de peixes em ambas as comunidades, um “ano de água doce”. Em um “ano 

de água doce”, todas as safras são frustradas a partir do sinal “muita chuva” na transição 

“inverno”-“verão”, com exceção do bagre na comunidade da Torotama e da pesca de tainha 

miúda em ambas as comunidades. Em um ano de água doce, um “verão de água doce” é 

fundado após o natal, prazo máximo para o início de algumas das “safras de verão”, e abolido 

com a chegada do “frio”134, quando inaugura-se um “inverno” e um novo “ano” (ver 

FIGURAS 14 e 15). Um “ano de água doce” também é chamado de “ano brabo”, “ano 

horrível” ou “ano terrível” em oposição aos “anos de safra”, como os “anos de água salgada” 

e “anos de água misturada”. 

Outras comunidades de pesca da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos possuem calendários tradicionais diferentes dos descritos acima. No centro urbano 

de SJN, a pesca inicia-se com a safra de anchova no inverno, continua com a safra de corvina 

na transição do “inverno” para o “verão” (primavera) e com a safra de camarão-rosa no verão 

e com safra de camarão de arriada e de tainha de corrida na transição do “verão” para o 

“inverno” (outono) (ADOMILLI, 2007). Na comunidade de Capivaras, em SJN, a sucessão de 

safras no calendário tradicional é de bagre e de corvina (outubro e novembro), de bagre 

(fevereiro e março), de camarão-rosa (fevereiro a maio), incluindo de camarão de arriada, e de 

tainha de corrida (abril e maio). Já na Várzea, também em SJN, o calendário tradicional 

inicia-se com a safra de corvina (outubro a janeiro) e de tainha (outubro a novembro) e 

termina com as safras de camarão-rosa e de tainha (fevereiro a maio), incluindo a de camarão 

de arriada e a de tainha de corrida. Em Pelotas, na comunidade Z3, as safras se sucedem com 

a de linguado (de abril a julho), a de corvina (de outubro a janeiro), a de camarão (de janeiro a 

março), inclusive com a de camarão de arriada, e a de tainha (de dezembro a maio), inclusive 

a de tainha de corrida. Em Rio Grande, a sucessão de safras do calendário tradicional da 

comunidade de São Miguel é de linguado (de abril a setembro), de peixe-rei (de junho a 

agosto), de siri (de agosto a novembro), de corvina (outubro a dezembro), de camarão-rosa 

                                                
134 Se, no entanto, o sinal “muita chuva” ocorrer apenas na transição “inverno”-“verão” após outubro, as safras 
sucedem-se normalmente como em um “ano de água salgada” até a chegada das chuvas. 
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(de janeiro a maio), inclusive a de camarão de arriada, e de tainha (de fevereiro a maio), 

incluindo a de tainha de corrida. Por fim, em SL, a comunidade de Navegantes tem o 

calendário tradicional constituído pelas seguintes safras: bagre (de julho a agosto), linguado 

(outubro a novembro), tainha (outubro a maio), inclusive a de tainha de corrida, corvina 

(novembro a janeiro) e camarão-rosa (de fevereiro a abril), inclusive a de camarão de arriada 

(KALIKOSKI; VASCONCELLOS, 2013). 

Como nas comunidades da Torotama e da Coréia, nestas outras comunidades 

supracitadas da coletividade regional de pesca, em função das condições hidrodinâmicas do 

estuário da Lagoa dos Patos, os prazos das safras mudam ou até diversas safras podem ser 

frustradas alterando a composição do ciclo de atividades do calendário tradicional. Nas 

comunidades da coletividade regional todas ou quase todas as safras são frustradas em ano de 

El Niño (ver KALIKOSKI; VASCONCELLOS, 2013) ou “ano de água doce”. Vale lembrar 

neste caso o que foi visto no item 5.1: quando uma determinada comunidade vivencia em seu 

território condições que ela classifica enquanto “água salgada”, “misturada” ou “doce”, uma 

outra comunidade pode estar vivenciando condições diversas dependendo do gradiente de 

salinidade existente na zona estuarina da Lagoa dos Patos. Por exemplo, se São Lourenço do 

Sul tem condições que ela classifica como “Lagoa doce” (ver PASQUOTTO, 2005), as 

comunidades mais a jusante, inclusive a Coréia e a Torotama, podem estar vivenciando 

condições de “água misturada” ou até de “água salgada”. Este foi o caso das condições 

hidrodinâmicas existentes no cenário de pesquisa de campo em 2010: enquanto a notícia que 

chegava de outras comunidades era de que “Lá na Lagoa a água é sempre doce”, na Torotama 

e a Coréia, o “ano” foi classificado como “de água misturada”, sendo “mais salgada que 

doce”. 

A partir da descrição acima, é possível identificar e discutir algumas características 

sobre tempo e calendário tradicionais da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos. Em todas as comunidades o tempo produzido é heterogêneo, pois é individualizado 

por sinais de memória (‘frio’, ‘calor’, ‘chuvas’, ‘água salgada’, ‘água doce’, ‘peixe’ de 

tamanho ‘bom’, etc.) que detém significados hidrodinâmico, biológico e das atividades 

profissionais associadas. Em cada um dos tempos (‘verão’, ‘inverno’, ‘safra de corvina’, 

‘safra de bagre’, ‘ano de água doce’, ‘ano de água salgada’, etc.) emergem um conjunto de 

relações sociais e de significados hidrodinâmicos e biológicos produzidos a partir do e no 

espaço via CET. Alexis Kagame (1975: p.115) refere-se a este tempo considerado propício 

para isso ou aquilo como conteúdo qualitativo do tempo. 
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Embora cada uma das comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos tenha seus respectivos calendários, no mínimo três calendários por 

comunidade, em todos eles o “ano” é produzido em torno das “safras de verão”. Como foi 

visto anteriormente, um “ano” inicia-se em um “inverno” tendo um “verão” como fim e 

ambas as estações vão ser produzidas em torno da fundação das “safras de verão”. Desta 

forma, um “verão” é o que Moura (2012) chama de centro temporal de um “ano”. Diversos 

autores tem registrado o “verão” como a principal estação de pesca nas comunidades de 

pescadores de Alagoas (FORMAN, 1970), de São Paulo (CALVENTE, 1993), da Bahia 

(SOUTO, 2004) e do Rio Grande do Norte (MILLER, 2005). Ademais, Miller (2005) observa 

a organização do ciclo de atividades da comunidade de pesca do Rio Grande do Norte em 

função das pescarias de verão. 

Dizer que um “verão” é o centro temporal de um “ano” nos calendários tradicionais da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos significa que os prazos vão ser 

produzidos em torno das “safras de verão”. Ademais, cada uma das comunidades produzem, 

como descrito acima, diferentes prazos. No entanto, em todas as comunidades da coletividade 

regional os sinais de memória que indicam a ocorrência de condições hidrodinâmicas e 

biológicas consideradas propícias para a emergência ou abolição de “safras de verão” são 

flexíveis: início da “safra de corvina” associada a ventos rebojo, regimes de enchente e o 

aparecimento de corvina de tamanho e de quantidade considerados “bons” para iniciar a pesca 

a partir de setembro/outubro em “ano de água salgada” e em “ano de água doce” ou de 

outubro/novembro em “ano de água misturada” ou a permanência de “água doce” a partir de 

outubro até depois de dezembro em anos de água doce na Torotama; início da “safra de 

camarão” associado ao aparecimento de camarão de tamanho e de quantidade considerados 

“bons” ou início da “safra de tainha” associada a ventos “rebojo”, regimes de enchente e o 

aparecimento de tainha de tamanho e de quantidade considerados “bons” a partir de 

novembro/dezembro em “ano de água misturada” ou a partir do sinal “calor” entre agosto e 

setembro em “ano de água salgada” na Coréia; a abolição das “safras de verão” ocorre com o 

término das “safras de tainha de corrida” e “de camarão de arriada” em ambas as 

comunidades. Consequentemente, os prazos de cada um dos “anos” e de suas respectivas 

estações também serão variáveis, como pode ser visto em cada um dos estudos de caso (ver 

FIGURAS 10-15). 

Para a comunidade de pesca da Ilha da Torotama, por exemplo, em “ano de água 

salgada” o “inverno de água salgada” possui de 3 a 4 meses e o “verão de água salgada” de 4 

a 9 meses, totalizando 7 a 16 meses de ciclo anual dependendo do término das “safras de 
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verão” do “ano” precedente; em “ano de água misturada” o “inverno de água doce” pode ter a 

duração de 4 a 5 meses e o “verão de água salgada” de 3 a 8 meses, perfazendo 8 a 16 meses 

de ciclo anual de acordo com o “ano” que antecede; já em “ano de água doce” o “inverno de 

água doce” pode se estender de 3 a 7 meses e o “verão de água doce” de 3 a 9 meses, 

compondo um ciclo anual de 10 a 16 meses a depender do “ano” antecedente. 

Diferentemente, na comunidade da Coréia o “ano de água salgada” é produzido por 

um “inverno de água salgada” de 2 meses e meio a 3 meses e meio e o “verão de água 

salgada” de 4 meses e meio a 9 meses e meio, em um total de 8 a 16 meses de ciclo anual 

dependendo do ano anterior;  em “ano de água misturada” o “inverno de água doce” pode ter 

a duração de 5 a 7 meses e o “verão de água salgada” de 2 a 7 meses, gerando um ciclo anula 

de 9 a 16 meses de acordo com o ano que o precede; em “ano de água doce” o “inverno de 

água doce” possui por volta de 7 meses e o “verão de água salgada” de 3 a 5 meses, 

totalizando 10 a 16 meses de ciclo anual dependendo do “ano” precedente. Estes prazos para 

medir o ano é o que Panikkar (1975) chama de aspecto quantitativo e cronológico do tempo. 

Todavia, independente dos prazos estabelecidos, “verão” e “inverno” são considerados 

qualitativamente diferentes: “O inverno é longo, a gente fica parado... No verão o cara tá 

sempre trabalhando, o tempo passa mais ligeiro”. Qualquer que seja o “verão”, ele é 

considerado mais curto que qualquer um dos “invernos”. Isto se deve às atividades de pesca 

durante o “verão” serem mais intensas do que durante o “inverno”, ou seja, no “verão” pesca-

se todos os dias enquanto no “inverno” as atividades são mais espaçadas. Estas diferentes 

intensidades se deve a “monção de tempo” favorável às “safras de verão” serem, de acordo 

com o ciclo conceitual produzido, mais frequentes que a das “safras de inverno”. Além disso, 

as safras de melhor valor econômico (corvina, camarão-rosa e tainha) ocorrem durante o 

“verão”. Esta heterogeneidade do tempo, em função das diferentes atividades sociais ligadas 

ao ciclo conceitual, é o que Alexis Kagame (1975) chama de conteúdo qualitativo do tempo. 

Tanto o aspecto quantitativo e cronológico quanto o conteúdo qualitativo do tempo 

conferem um ritmo flexível/irregular/variável ao tempo que Rehfield (1988) chama de 

qualidades do tempo. 

O tempo da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos com esta 

qualidade flexível/variável/irregular não se difere do tempo tradicional caracteristicamente 

não-rígido de pescadores de outras partes do Brasil (ver CUNHA; ROUGEULLE, 1989; 

WOORTMANN, 1992; MALDONADO, 1993; SOUTO, 2004; CUNHA, 2007) e de outras 

partes do mundo (ver NIETSCHMANN, 1989). Este tempo tradicional, com a referida 
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qualidade, proporciona uma dinâmica característica ao território tradicional (dinâmica 

territorial) a ser discutida mais adiante. 

Com esta diversidade de calendários entre as comunidades de pesca, é possível afirmar 

que a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos é multicalendárica. Esta 

denominação é utilizada por Ross Hassig (2003) para se referir a comunidades multiétnicas  

mesoamericanas semiautônomas, ou seja, com grande diversidade linguística, cultural e 

étnica, que possuíam calendários independentes que flutuavam livremente sem a coordenação 

de um controle central. Neste sentido, segundo este autor, para a coordenação destes 

calendários independentes, seria necessário um controle central. Victoria Cox (2002) chega as 

mesmas conclusões tanto para o império Inca quanto para o império espanhol: era necessário 

um controle central para a coordenação do espaço e do tempo da periferia em torno de um 

centro de poder. Não haveria, por exemplo, em comunidades multiétnicas um controle central 

que produzisse um evento comum, real ou mítico que poderia servir como ponto de partida 

(‘starting point’) ou data zero (‘zero date’), um marco considerado um indicador de 

coordenação em torno de um centro de poder (HASSIG, 2003).  

No entanto, ainda que a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, 

composta de comunidades territoriais de relativa autonomia funcional com diversas bagagens 

culturais seja multicalendárica e, portanto, não possua um calendário unificado por uma 

coordenação central, os calendários são articulados entre si por dois eventos comuns, ou duas 

datas zero, que flutuam entre os “anos”: a “corrida da tainha” em “ano de água salgada” ou 

“de água misturada” e a “muita chuva” após outubro associado ao “frio” da transição do 

“verão de água doce” para um novo “inverno” em “ano de água doce”. 

Esta aparente dissonância ocorre porque na coletividade regional de pesca do estuário 

da Lagoa dos Patos não há um centro de poder, mas múltiplos centros de poder. Ross Hassig 

(2003) afirma que, com a queda de impérios na mesoamérica com um calendário coordenado 

por um centro de poder, liberava-se as comunidades que se revertiam novamente ao 

calendário local anterior a dominação ou reajustam a versão imperial do calendário 

estabelecendo cada uma delas seu próprio calendário. Desta forma, pode-se inferir que 

também nos casos das comunidades multiétnicas mesoamericanas, os calendários eram 

realinhados em torno de novos centros de poder, os territórios de cada uma das próprias 

comunidades, tal qual na coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Trata-se de múltiplos centros de poder que organizam o tempo, que é materializado no 

espaço, e o espaço em torno de e em cada um dos territórios comunitários, que são centros de 
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poder. Desta forma, o tempo, materializado no espaço, é inserido no espaço, e ambos, tempo e 

espaço, são produzidos em torno de seus respectivos centros de poder. 

Sendo os centros de poder ou os “nossos mares” da coletividade regional de pesca o 

eixo em torno de e no qual se organizam o espaço e o tempo, que é materializado no espaço, 

de acordo com os CETs comunitários, eles tornam-se centros geográficos e lógicas de 

orientação, um centro do mundo de acordo com Elíade (1992). Esta lógica de orientação 

expressa uma coordenação entre espaço e tempo dentro de uma cosmovisão na produção de 

um calendário localizado no centro do poder político (BRODA, 1991). Dito de outro modo, 

os centros de poder são os centros dos mundos, os territórios tradicionais comunitários, que 

produzem os tempos e os calendários tradicionais segundo a lógica dos CETs comunitários. 

Os multicalendários da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos 

elaborados, incluindo seus respectivos prazos, são produzidos pela articulação de ciclos 

conceituais com ciclos de atividades possibilitada por duas regras de condutas principais 

ligadas a ética do respeito: o tamanho e a quantidade de “peixe” considerado socialmente 

“bons”. Por outro lado, estas duas regras de conduta ligadas a ética do respeito, o tamanho e a 

quantidade de peixe considerados “bons”, são produzidas a partir da evidenciação e 

conjugação de fatores abióticos (ventos, chuvas, regimes de enchente e de vazante, água doce 

e salgada, fases da lua, etc.) e bióticos (movimento migratório, crescimento e abundância das 

espécies pescadas), ou seja, a partir dos ciclos conceituais, referenciados em torno do e no 

centro do mundo (‘o vento anda pela volta do mundo’; ‘o peixe vem pra cá’ e ‘vai pra lá’; ‘ela 

enche correndo pra cá e vaza correndo pra lá’)135, os “nossos mares”. Destas duas principais 

regras de conduta ligadas a ética do respeito engendram-se outras como o uso múltiplo de 

recursos por sucessão de safras em diferentes ecozonas do “nosso mar”. Desta forma, o 

calendário tradicional é um modo de regular o comportamento humano (manejar pessoas) em 

relação ao ambiente produzido pelo CET, conforme as definições de MT de Cordell (1989) e 

de Lertzman (2009). Desta forma, o calendário tradicional é parte de um MT. 

A regulação de como pescar a partir do conhecimento da relação de parâmetros 

abióticos (temperatura da água, fatores climatológicos, etc.), de parâmetros bióticos 

(crescimento, reprodução, migração, predação, habitat, etc.) e de parâmetros abióticos entre si 

que incidem em uma pequena área ou zona é chamado por Acheson et al (1994) e Acheson e 

Wilson (1996) de manejo paramétrico. Segundo estes autores, o manejo paramétrico tem sido 

praticado em diversos grupos tradicionais em todo o mundo quando são criadas no MT regras 

                                                
135 Sobre a referenciação do centro do mundo, ver item 5.1. 
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de conservação (santuários, tamanho mínimo, sanções religiosas, proibição de pesca em 

período de desova, etc.) que preservam os processos biológicos básicos. Mantém-se, assim, os 

componentes do sistema dentro de limites reconhecíveis (variação normal) já que manejam os 

parâmetros estáveis (numericamente conservativos). 

Em cada um dos calendários, o uso do espaço estuarino de acordo com o CET 

diferencia-se entre as seis principais ecozonas identificadas no item 5.1: o “oceano”, a 

“Lagoa”, o “lugá de passage de peixe”, o “criador de peixe”, os espaços “assombrados” e as 

“águas”. Há ainda as ecozonas ligadas a morfologia de fundo (‘croas’, ‘lameirão’, ‘canalete’, 

‘costão’ e ‘canal’). As categorias da ecozona “águas” são produzidas a partir da evidenciação 

de um evento, as “chuvas”, no período de transição de um “inverno” para um “verão” que, 

associada aos significados hidrodinâmico, biológico e social atribuídos a esta ecozona, 

individualiza os “anos”. Esta ecozona é, segundo os regimes hidrodinâmicos e biológicos 

produzidos pelos CETs comunitários, móvel e influencia o uso das demais ecozonas e, 

consequentemente, a disposição espaço-temporal do que Cordell (1974) chama de pesqueiros, 

as unidades fundamentais de apropriação do espaço estuarino. Então, com a variabilidade na 

disposição espaço-temporal dos pesqueiros, que resulta da inserção de um tempo com ritmo 

flexível/variável/irregular no espaço, tem-se uma dinâmica territorial em cada uma das 

comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos conforme 

discutido abaixo. 

Como foi visto no item 5.1, a comunidade tradicional de pesca da Coréia produz seu 

território de pesca (i)materializando o CET, sobretudo, em uma ecozona classificada segundo 

o CET como “criador de peixe”. Durante todo os “invernos” e “verões” de todos os “anos”, 

inúmeros pesqueiros são fundados em suas duas unidades morfológicas: a “croa” e o 

“lameirão”. Na pesca de tainhota com rede de espera, pesqueiros são fundados “em cima das 

croa” em qualquer um dos “anos”; na safra tainha de coresma de rede de espera, os pesqueiros 

são fundados “em cima das croa” somente em “anos de safra” (‘tainha de menjoada é no seco 

da croa’); já na safra de camarão-rosa, os pesqueiros podem ser fundados na “croa” ou no 

“lameirão” dependendo da técnica de pesca utilizada em “anos de safra” (‘O saquinho a gente 

bota em beira de croa’; ‘de coca a gente trabalha nas croa, mas cum água baixa nóis puxa no 

lameirão também’). Há também a fundação sazonal de pesqueiros nas bordas do território 

comunitário (‘Ali fora’), que é “lugá de passage de peixe”, pelos coreanos em “anos de safra”. 

Na Ponta do Mosquito, pesqueiros são fundados na arriada de camarão e na Croa do 

Diamante, na corrida da tainha, na safra de corvina e na de bagre (‘Vai entrá tainha, vai entrá 

cruvina. [...]. Ali na croa do Diamante é que se encontra. [...]. Ali eu vô te contá, era tu botá a 
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rede... Tinha dia de pegá, nóis mesmo pegava em dois dia mil, mil e tantos kilo de bagre’). 

Quando ocorre a migração para “Lá fora” pelos coreanos o território comunitário coreano 

atinge sua extensão máxima em “anos de safra”. 

O “Oceano” e a “Lagoa” são espaços de interdição para a fundação de pesqueiros para 

a comunidade da Coréia. Alguns espaços “assombrados” também são locais de interdição 

para a fundação de pesqueiros em “anos de safra”, como o “Arroio da Pinguela”, as 

proximidades da “Ilha do Joca” e “As Pancada” (‘Tem gente que tem medo da ilha do 

falecido Joca. Eu não tenho’; ‘Lá na Pinguela é assombrado, rapaz!’; ‘Sabe por que As 

Pancada ficô cum o nome de As Pancada? Porque a gente inventemo que tinha um tambor 

que batia. [...]. Eles pensavam que era assombração (risos)! Num tinha pancada nenhuma, as 

pancada quem fazia era nóis’). Em outros, como o “Saco da Tuna” e o “Saco do Boto”, 

fundam-se pesqueiros, mas com observância a certas regras de conduta ligadas a ética do 

respeito às técnicas e ao modo de uso das técnicas de pesca socialmente aceitas em qualquer 

um dos “anos” (‘Aquilo ali devia sê pra aquele que num tem nada, pro pequeno, pro que num 

tem o que cumê e não pras plancha!’; ‘Fulano sofre da doença do olho [gordo]! Pra que tapá a 

boca do Saco do Boto?!’). 

Nos “anos terríveis”, quando ocorre a frustração de quase todas as safras, há a 

diversificação do ciclo de atividades, exercendo-se inclusive outras profissões (‘No ano do El 

Niño num deu nada. [...]. Aí eu trabalhei dois meses na cidade’), e a fundação de pesqueiros 

nos espaços “assombrados” interditos em “anos de safra” e até em outros “criadouros de 

peixe”, como o “Pesqueiro” ou a “Outra Costa” (‘No ano do El Niño fomo pra tainha no 

Pesqueiro’; ‘Naquele ano eu fui pescá cum meu cumpadre na Outra Costa’) (ver FIGURA 6). 

Como foi visto no item 5.1, a comunidade tradicional de pesca da Torotama tem seu 

território (i)materializado sobretudo no corpo estuarino principal, tornando-a característica de 

“lugá de passage de peixe”. Durante todas as safras dos “anos de safra”, os pesqueiros são 

fundados nas diferentes ecozonas do seu território: “canal”, “canalete”, “lameirão”, “croa” e 

“costão”. No início das safras ou “no cedo”, quando o “peixe” migra no sentido oceano-

estuário, as ecozonas consideradas melhores para se fundar pesqueiros são as “croas”. Já em 

“fim de safra”, quando o “peixe” migra no sentido estuário-oceano, o “canal” é mais 

procurado para pesqueiros. (‘No cedo, o peixe vem ao baixo pra desová, [...]. Quando o peixe 

tá mantado, quando ele qué viaja pro oceano, ele vai mais a canal. E quando ele qué í pra 

cima, que a água tá vazando, ele procura o baixo também’(as)). 
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Para a pesca do camarão-rosa “no cedo”, podem ser fundados pesqueiros na ecozona 

“criador de peixe” das bordas do território comunitário, como “ali nos Marinheiros”, “ali no 

Pesqueiro”, “ali no Arroio de Pelotas”, “ali no Ambu” ou “na Mangueira” em “anos de safra”: 
 

Meus guris mesmo tão lá pro lado da Agulha pescando camarão de saquinho. É, 
pro lado da Agulha, da Ilha dos Marinheiro, no Passo do Mar lá. No início, nesse 
tempo, é lá pra dentro porque aqui é pouco né. (...). Noventa por cento dos anos é 
assim: tens que trabalhá acampado! (...). Tens que acampá pro lado do Pesqueiro, 
que é lugar de saco né, lugá baixo. Lugá de saco, o camarão faz parada né. (...). 
Mesmo ano de água salgada no cedo tens que saí pra lá. (...). Quando tem camarão 
mesmo, ele dá uns camarão pra cá: aí pro lado do Ambu, ali pro lado da Barra da 
Boca do Pelota, a água tá salgada mesmo... mas noventa por cento no início tem 
que sair! Ao menos uns 15 dias, até lá pra dia 10, dia 15, dia 20 de fevereiro, 
noventa por cento é! Aqui não faz nada! (ap) 

 
Ah, pra baixo eu fui à Mangueira pescá camarão. Conhece lá? (ab) 

 
Nos espaços “assombrados”, a maior parte localizados nas bordas do território 

comunitário, são fundados pesqueiros seguindo regras de conduta como a ética do respeito. 

No “Saco da Tuna”, localizado “ali nos Marinheiro”, um “criador de peixe”, são fundados 

pesqueiros de camarão-rosa em “anos de safra”, sobretudo “no cedo”, e, no caso da pesca de 

“tainhota”, em “todos os anos”. Já no “Saco do Boto” e próximo ao “Canto das Bruxas”, 

ambos localizados em “criador de peixe”, os pesqueiros são fundados em “anos de safra de 

camarão”, sobretudo “no cedo”. No “Buraco do Lobisomen”, localizado na “Sarangonha”, 

são locais em que são fundados pesqueiros pelos comunitários da Torotama sem “deboche” 

durante a safra de camarão em “ano de água salgada” (‘Eu vô, mas num debocho!’). 

O “Oceano” e a “Lagoa” são espaços de interdição de pesca para a maior parte dos 

comunitários da Torotama (‘A Lagoa é lugá brabo! Eu nunca pesquei na Lagoa e não me faz 

falta! Eu gosto de pesca é aqui!’ (aj); ‘Nunca vi ninguém daqui pescar no oceano, na Barra, que 

traga um real no bolso! Só passa trabalho!’(ab)). No entanto, uma pequena parte dos 

comunitários da Torotama fundam pesqueiros na “Lagoa” em “ano de água salgada” durante 

a safra de camarão (‘Eu já pesquei camarão na Lagoa...’; ‘Eu tava pescando camarão lá na 

Lagoa uma vez...’) e no “Oceano” em “ano de água salgada” e “de água misturada” durante a 

corrida da tainha (‘quando chegava a época de saída de peixe (tainha), abril-maio, a gente já 

ia a remo né. Ia lá pra Barra esperá a saída dela pro oceano’(an)). Esta situação é quando o 

território comunitário da Torotama atinge sua configuração máxima em “ano de safra”. 

Nos “anos terríveis”, quando ocorre a frustração de quase todas as safras, com exceção 

da safra de bagre e da pesca de tainha de água doce, há a diversificação do ciclo de atividades, 

exercendo-se inclusive outras profissões (‘No El Niño, eu fui trabalhá na cidade...’), e a 

fundação de pesqueiros de tainha de água doce ou de outros recursos pesqueiros nos 
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“criadouros de peixe”, como o “Pesqueiro” e os “Marinheiros” (‘Aquele ano eu pesquei 

tainha no Pesqueiro...’; ‘Pra me safá, até traíra eu pesquei naquele ano...’), bem como a 

fundação de pesca de “cascote” em locais mais ao norte, como o “Fundão das trolha” (‘Eu 

trabalhei na trolha no El Niño...’) (ver FIGURA 7). 

Uma variabilidade espaço-temporal na fundação de pesqueiros tem sido registrado em 

outras comunidades da coletividade pesqueira do estuário da Lagoa dos Patos, apesar de na 

maior parte destes trabalhos não ter sido dado o contexto calendárico em que o CET opera. 

Marques (1997) registra o início da pesca de camarão-rosa em comunidades do baixo estuário 

que, posteriormente, migram gradativamente para o alto estuário a medida que a safra vai 

terminando. O Relatório Anual do Projeto Lagoa dos Patos (1989) sugere que quase todas as 

comunidades pesquisadas migram para fundar pesqueiros de camarão-rosa nos Sacos, no 

corpo estuarino principal, ao norte da Ponta dos Lençóis e da Feitoria, limite da zona 

estuarina adotada pela CMp136, bem como a migração ao sul do limite do estuário por 

comunidades que residem ao norte deste limite. Segundo Adomilli (2007), a comunidade da 

zona urbana de SJN pesca no oceano durante todo ou quase todo o “ano”, com exceção do 

“verão”, durante as safras de tainha, de corvina e de anchova, e na “Lagoa” e próximo a SJN 

durante a safra de tainha, de corvina e de camarão. Pasquotto (2005) aponta que as 

comunidades de SL pescam em diversos locais da “Lagoa” e no baixo estuário nas safras de 

camarão, de corvina e de tainha bem como em locais mais limnificos e, portanto, mais ao 

norte da Lagoa dos Patos para a pesca de recursos de água doce, como a traíra e o jundiá por 

exemplo. 

O que esta dinâmica territorial interanual evidencia é que a cada “ano” é produzido um 

novo território em cada uma das comunidades da coletividade regional de pesca expressa nas 

máximas locais “Cumeça tudo de novo” porque “Cada ano é um ano”. Segundo Elíade (1991; 

1992; 2004), para as sociedades tradicionais o ano equivale à criação, à duração e à destruição 

de um Mundo, de um Cosmos, que, por sua vez, é re-criado no primeiro dia do Ano Novo. 

Trata-se, portanto, sempre de uma duração temporal que tem um começo e um fim e o fim 

está implícito no começo e vice-versa, como um ciclo, uma imagem circular espaço-temporal 

(ELIADE, 1992; 2004). 

No entanto, na coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos não se 

trata de um tempo cíclico. A produção de “anos” distintos e seu intercalamento ao longo do 

tempo estrutura um eixo em espiral em torno do qual giram os ciclos que se sucedem em 

                                                
136 Sobre o limite da zona estuarina, ver item 5.3.1.3.  
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níveis superiores. Consequentemente, não apenas o espaço é produzido tridimensionalmente, 

mas também o tempo. Assim, a forma do tempo produzida é uma espiral, como a 

representação do tempo para o povo Bantu: 
 

...eixo central em volta do qual giram os ciclos, à semelhança de uma espiral, que dá 
a impressão de um ciclo aberto. Cada estação, cada geração a iniciar, (...) volta à 
mesma vertical, mas num nível superior. Em outros termos, eles não voltam ao 
mesmo ponto no espaço nem ao mesmo instante... (KAGAME, 1975: p.127). 

 
O “começa tudo de novo” guarda, neste sentido, o significado de abolição do antigo já 

produzido, conhecido e, por isso, devidamente categorizado (‘ano de água doce’, ‘de água 

salgada’ ou ‘de água misturada’) e de fundação de um novo “ano” ainda não-produzido, não-

conhecido, não-categorizado e, consequentemente, aberto às contingências, ao porvir, às 

possibilidades, ao que haverá “de novo”. Afinal, “cada ano é um ano” ainda não apropriado e 

inserido no espaço epistêmico. O novo ano ainda não é mundo. Para Elíade (2004), ao 

organizar e transformar a paisagem natural em meio cultural, o homem conquista o mundo, 

torna-se seu criador. Portanto, o homem organiza o Novo Ano, o que “começa tudo de novo”, 

na produção contínua de um novo mundo. 

Segundo Thornton (1980), com a fundação de territórios instalam-se relações de 

territorialidade e códigos sociais que regulam o uso dos recursos pesqueiros. Como foi visto 

na descrição do calendário e da dinâmica territorial, cada uma das comunidades produz 

através do CET ciclos de conceituais, de atividades e regras de conduta próprias 

característicos de um determinado “ano”, como a interdição de espaços de pesca bem como 

um período de abolição desta interdição, os prazos de pesca, o uso de determinadas ecozonas 

em detrimento de outras, etc. Cada um dos modos de (i)materialização deste cumulativo 

corpo de conhecimento, prática e crenças sobre a relação dos seres vivos entre si, inclusive os 

seres humanos, e com seus ambientes, ou seja, de fundação de territórios via (i)materialização 

do CET, definido por Berkes (1999), tornam-se centros de poder no uso dos respectivos 

espaços-(tempos) territorializados. Como foi visto no item 5.1, a coletividade regional de 

pesca do estuário da Lagoa dos Patos é multiterritorial. 

Sendo cada uma das comunidades um centro de poder, tem-se múltiplos territórios na 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Na relação entre os centros de 

poder, vale destacar duas regras de conduta que se instalam: 
 

Entrevistado 1: Ali eles são diferentes: na Ilha dos Marinheiros eles são horríveis pra 
negócio de pescaria! É! Num é, Entrevistado 2? 
Entrevistado 2: Às vezes o cara vai lá jogar bola ou vai fazer qualqué coisa: ‘E aí, tá 
dando camarão?’. ‘Nada, tá dando nada!’. Uns quantos falam!  
Entrevistador: Ah, eles falam isso pra vocês?! 
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Entrevistado 2: É! E a gente sabe que tá dando, mas eles não contam que dá! 
Entrevistador: Ah, então, e ao contrário acontece? Se eles perguntarem pra vocês, o 
que que vocês falam? 
Entrevistado 2: Geralmente fala a verdade! Vai lá no Pesqueiro... Sabe onde é o 
Pesqueiro? 
Entrevistado 1: No Pesqueiro ali eles num diz pra ninguém! 
Entrevistado 2: Pra ninguém, ninguém! 
Entrevistado 1: Num tem um peixe!  
Entrevistado 2: Nunca existe peixe no Pesqueiro! 
Entrevistador: risos 
Entrevistado 1: E depois termina e... 
Entrevistado 2: Fizeram uma baita safra! É, não contam! Já aconteceu de chegar lá e 
não... 
(...). 
Entrevistado 2: Aqui avisa quando tá dando (peixe). 
Entrevistado 1: Mas na Ilha dos Marinheiros não! 
Entrevistado 2: Na Ilha dos Marinheiros eu nunca vi!137 

 
A ocultação de informações por uma comunidade sobre o tamanho e a quantidade de 

“peixe”, sobretudo quando são considerados excepcionalmente “bons”, em seu território de 

outras comunidades é uma das regras de conduta que emergem nas relações intercomunitárias 

no sentido de evitar que venham atuar em seu território. Segundo Maldonado (1988b) e 

Moura (2009; 2012), a ocultação e a circulação de informações referem-se a ética do segredo, 

que orienta-se pelo princípio da reciprocidade e/ou da exclusão. Nas relações 

intercomunitárias da coletividade regional de pesca, a ética do segredo atente ao princípio da 

reciprocidade entre os comunitários e pelo princípio da exclusão de outras comunidades. Há 

ainda outra regra de conduta na relação intercomunitária: 
 

Aqui ninguém esconde! Em primeiro lugar: a gente não esconde, primeiro lugar, 
porque aqui as andana já tem dono e eles (forasteiros) não podem botar. O Alci 
mesmo, quando dá aí no Mosquito ao correr, (...) é o que telefona lá pro Márcio lá, 
os guri lá do Prado. (ab) 

 
O respeito por comunitários à posse de pesqueiros (‘andana’) dificulta ou até impede a 

apropriação de unidades básicas de apropriação do espaço estuarino no território tradicional 

de outrem. De acordo com Cordell (1983; 2007) e Maldonado (1988ab; 1989), a ética do 

respeito é ordenadora do espaço e produz divisão de espaços porque reconhece e legitima, via 

práticas cotidianas em nível comunitário, as regras tradicionais de uso territorial. No entanto, 

como pode ser visto nos estudos de caso, a ética do respeito ordena e divide os espaços ao 

reconhecer e legitimar regras tradicionais de uso territorial em nível comunitário, mas 

também entre as comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos 

Patos. Neste sentido, a ética do respeito é uma relação de reciprocidade intra e 

intercomunitária podendo suspender, ainda que temporariamente, a ética do segredo. 
                                                
137 Os entrevistados não foram identificados a pedido deles mesmos. 
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Quando a ética do respeito não é colocada em cena como uma regra de conduta que 

media as relações intercomunitárias na produção de territórios, a reação pode ser violenta: 
 

“Eu tenho uma andana ali”, falou o pescador da Torotama para um pescador de SJN 
ao mesmo tempo em que se dirigia a um determinado lugar da Lagoa próximo a SJN 
para colocar as redes; “Tem nada! Aquilo ali num é seu não. É seu nada!”, um 
pescador de SJN respondeu ao torotameiro. “Mas eu estava cravando um pau ali...”, 
replicou o torotameiro entrecortado pelo pescador de SJN: “Tem nada! Qualqué 
uma aqui é minha, é nossa! Você vem do lugá de vocês incomodá os outro, vem 
lá da casa do caralho pra pescá aqui?! Vai pescá no seu lugá!” 

 
Fulano, tu que é andarilho, tem que andá pelas porteira cara! É pra isso que existe as 
porteira! Num tem essa... que nem ontem: ciclano lá das vila138 passô panejando 
pano na andana de beltrano: eu toquei-le bala! Ele cuida a minha, eu cuido a dele 
cara! Porque tem porteira pra passá? Cum tanto lugá pra passá... por que num passa 
pelas ponta de terra? Andarilho tem que andá por fora das andana!139 

 
Como pode ser visto, a comunidade que tem seu território desrespeitado pode reagir 

violentamente gerando confrontos verbais, físicos ou até armados. Segundo Cordell (1983) a 

desarticulação da ética do respeito gera uma competição espacial destrutiva, situação que não 

é regra na produção de territórios pela coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos, embora aconteçam casos não-raros de competição entre pescadores de diferentes 

comunidades. 

Por outro lado, se com a fundação de territórios instalam-se regras de conduta, é 

também através delas que se funda ou abole um “ano” em toda coletividade regional de pesca 

do estuário da Lagoa dos Patos. Com o término das condições consideradas socialmente 

corretas para se iniciar uma safra, as regras de conduta quantidade e tamanho de “peixe” 

considerados socialmente “bons”, abolem-se os “anos de safra” (‘ano de água salgada’ e ‘ano 

de água misturada’). É o caso do fim das safras de “camarão de arriada” e, sobretudo, de 

“tainha de corrida”, esta última considerada a data zero que articula toda a coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, quando abole-se um ano e se reinicia outro 

engendrando novas regras de conduta, características de cada uma das comunidades, 

associadas ao ano novo. Em “ano de água doce”, na impossibilidade da emergência das 

condições consideradas boas para a fundação de “safras” não é seu fim que abole um “ano”, 

mas a chegada do “frio” em abril/maio, após o sinal “muita chuva” na transição inverno-

verão, que funda um novo ano ao passo que abole um anterior em toda a coletividade regional 

de pesca. 

                                                
138 “Vila” é o nome que se dá aos bairros Prado e Bosque de Rio Grande (RS).  
139 O entrevistado não foi identificado a pedido dele mesmo. 
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Assim, é possível afirmar que também interanualmente, e não apenas sazonalmente, o 

tempo possui um conteúdo qualitativo diferente: os “anos terríveis” são considerados mais 

longos e demorados que os “anos de safra” (‘ano de água doce vem sê quase a mesma coisa 

que o inverno’). Desta forma, o conteúdo qualitativo e os prazos do aspecto quantitativo do 

tempo, discutido anteriormente e definidos enquanto qualidades do tempo, conferem 

diferentes ritmos ao tempo e uma dinâmica territorial. 

Portanto, pode-se concluir que o tempo em espiral, flexível/irregular/variável, 

heterogêneo e materializado no espaço da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos pode ser definido como um tempo tradicional de acordo com a bibliografia sobre o 

tempo (ver GARDET, 1975; KAGAME, 1975; PANIKKAR, 1975; REHFELD, 1988; 

CHESNEAUX, 1989; ELIAS, 1998; HASSIG, 2001; LE GOFF, 2003; HALBWACHS, 2006; 

EVANS-PRITCHARD, 2007; ) e possui uma dinâmica territorial de mesma natureza que o 

ritmo. Além disso, os territórios que se fundam anualmente com a (i)materialização do CET 

cumprem as duas funções básicas de divisão territorial e de alocação de recursos, apontadas 

por Thornton (1980) e Cordell (1989) respectivamente. 

Após definir os MTs da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos 

como uma modalidade de produção de multiterritórios e multicalendarios, no item 

subsequente descreve-se o processo de des-re-territorialização desta coletividade regional na 

tentativa do Estado Moderno de (i)materializar uma modalidade de espaço disciplinado na 

implementação de um MM através de uma tecnologia de governo, a INC 2004.  
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Figura 10: Calendário tradicional de pesca da comunidade da Coréia em “ano de água misturada”. 
Fonte: Elaborado por autor. 
 

Figura 11: Calendário tradicional de pesca da comunidade da Torotama em “ano de água misturada”. 
Fonte: Elaborado por autor. 
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Figura 12: Calendário tradicional de  pesca da comunidade da Coréia em “ano de água salgada”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 13: Calendário tradicional de pesca da comunidade da Torotama em “ano de água salgada”. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 14: Calendário tradicional de pesca da comunidade da Coréia em “ano de água doce”. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 15: Calendário tradicional de pesca da comunidade da Torotama em “ano de água doce”. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3. Conflitos ambientais territoriais 

 

 
A FURG qué dominá o mar! (Pescador artesanal da Coréia). 

 
– O pescador tá preso! 
– Preso?! Eu vejo é uma guerra! (Registro de um diálogo entre pescadores da 
Torotama no caderno de campo). 

 

Na perspectiva do território enquanto conhecimento, uma produção moderna do 

espaço significa a expropriação e a apropriação de espaços de produção de Conhecimentos 

Ecológicos Tradicionais (CET) destruindo o modo e o meio de produção destes espaços 

epistêmicos tradicionais, o próprio CET, que é substituído por outro modo de produção do 

espaço epistêmico moderno, a racionalidade científica ocidental. Esta destruição criadora da 

modernidade, parafraseando Joseph Shumpeter, gera em nível planetário o que Shiva (2003) e 

Santos (2005) chamam de monocultura mental ou monocultura do saber, respectivamente. No 

caso estudado, esta destruição dos modos de produção dos espaços epistêmicos marítimos 

tradicionais gera uma monocultura marítima, o ratio governamental, ligada às ciências da 

pesca alocadas na Oceanografia Biológica. 

A des-re-territorialização gerada pelo Estado Moderno no contexto do colonialismo 

cultural são dois vetores de um modo de territorialização. Considera-se na perspectiva do 

território enquanto conhecimento que o pensamento governamental do Estado Moderno é um 

modelo estratégico de impor uma ordem a um Outro na produção de um espaço disciplinado. 

Denomina-se, então, este processo específico de territorialização que surgiu com a 

governamentalização do Estado Moderno de territorialização estratégica. 

Em contraponto a territorialização estratégica, emerge uma forma de territorialização 

característica das populações tradicionais circunscritas à ação do Estado Moderno des-re-

territorializador, a territorialização tática. Conforme conceituado no item 2.3.2, a tática é a 

arte do fraco de produzir um espaço a partir do espaço disciplinado. Neste sentido, a 

territorialização tática emerge na produção de espaços de R-existência, definidos por Porto-

Golçalvez (2009), ou de territórios híbridos, definidos por Canclini (1998). Os espaços de R-

existência são territórios híbridos. 
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Com a governamentalização do Estado Moderno e a expansão colonial, surge uma 

experiência integrada do espaço que remonta a uma relação entre a territorialização 

estratégica e a tática enquanto experiência colonial. Esta tensão político-epistêmica, para usar 

um termo de Porto-Gonçalves (2009), entre territorialização estratégica e territorialização 

tática, no processo de des-re-territorialização, que nasce da experiência colonial, insere-se no 

contexto do que Klemens Laschefski (2011) chama de conflitos ambientais territoriais. 

Segundo este autor, instala-se um conflito quando há incompatibilidade entre modos de 

apropriação ([i]material) do meio ambiente e de ver o mundo. 

Como foi visto no item 2.6, a produção de um espaço pelo conhecimento e por 

práticas de manejo de recursos são modos de apropriação (i)material do meio ambiente. No 

estuário da Lagoa dos Patos existem basicamente dois sistemas de manejo dos recursos 

pesqueiros incompatíveis: os Sistemas Tradicionais de Manejo de Recursos Naturais (MTs), 

com base nos CETs das comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos (visto no item anterior); e o Sistema Moderno de Manejo de Recursos Naturais 

(MM), com uma significante base de Ciência Moderna positivo-reducionista (CMp) que 

compõe o ratio governamental mobilizada por uma comunidade epistêmica, implementado 

via Instrução Normativa Conjunta de 2004 (INC 2004). Ambos os sistemas de manejo de 

recursos naturais estão de acordo com Lertzman (2009), um modo de regulação do 

comportamento humano em relação ao ambiente. Em uma leitura foucaltiana de Lertzman 

(2009), os sistemas modernos de manejo de recursos naturais são modos de conduzir condutas 

ou de manejar pessoas na produção de um espaço disciplinado impondo uma relação com o 

meio ambiente. 

No Rio Grande do Sul (RS), o Estado Moderno brasileiro opera no sentido de impor 

um MM através de uma tecnologia de governo, a INC 2004, um código normativo ou marco 

regulatório. Já a coletividade regional de pesca opera na resistência a esta imposição agindo 

de acordo com a lógica de suas tradições. Neste sentido, o interesse foucaultiano na ênfase da 

mediação espacial do poder na produção de um espaço, expresso por Legg (2007), também é 

o desta tese quando se perspectiva a disputa na produção do espaço na tentativa de impor uma 

relação entre homem e ambiente no manejo de recursos naturais. Nesta tensão entre 

territorialização estratégica e territorialização tática, no processo de des-re-territorialização, 

instala-se conflitos ambientais territoriais no estuário da Lagoa dos Patos. Será demonstrado 

que este processo de des-re-territorialização é um brutal processo do Estado Moderno de 

caráter colonial de conquistar o espaço epistêmico da coletividade em questão e aliená-la do 
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CET via a (i)materialização de uma modalidade de espaço disciplinado na implementação de 

um MM via INC 2004. 

 

 

5.3.1. Territorialização estratégica 

 

 
O terror sai das sombras, atua e volta à escuridão (Eduardo Galeano, 2001: p.10). 

 

 

A territorialização estratégica vai ser analisada a partir da produção de um espaço 

disciplinado na implementação de um MM via INC 2004. Basicamente, a INC 2004 define 

um espaço estuarino onde deve ser imposto um determinado Calendário. Segundo Hassig 

(2001) e Le Goff (2003), o calendário é, em qualquer sociedade, um instrumento que permite, 

através do controle do tempo, o controle dos homens nas suas atividades econômico-sociais (o 

trabalho, o tempo livre, as festas, etc.) e do mundo natural. Neste sentido, o tempo é uma 

construção social e cultural e o calendário uma tecnologia de governo específica, uma 

tecnologia do tempo. Esta compreensão é a chave da política do tempo (RUTZ, 1992) e a 

política do tempo o cerne da implementação de um MM via INC 2004. Aos calendários 

produzidos e utilizados pelo poder político hegemônico e, assim, tornados oficiais para o 

controle das relações sociais e do homem com o mundo natural de uma dada sociedade 

denomina-se nesta tese de Calendários Oficializados. O calendário da INC 2004 é, nesta tese, 

considerada um Calendário Oficializado utilizado por um poder político hegemônico, o 

Estado Moderno, para o controle das atividades de pesca da coletividade regional de pesca no 

estuário da Lagoa dos Patos ao implementar um MM. 

Para se descrever o espaço disciplinado produzido via INC 2004 e que tem como 

cerne a política do tempo, adota-se o conceito de calendário de Evans Pritchard (2007) em 

uma proposta mais abrangente: o calendário, enquanto relação de um ciclo conceitual e um 

ciclo de atividades, é o principio ordenador do quatro temporal de qualquer sociedade, como 

afirma Le Goff (2003), e não apenas de populações tradicionais. Neste sentido, apesar de no 

Calendário Oficializado da INC 2004 estar explícito apenas um ciclo de atividades, considera-

se que ela possui uma base de conhecimento, o ciclo conceitual. 

Por outro lado, entender que o calendário enquanto instrumento de poder implica que 

uma análise apenas da lógica interna do calendário é insuficiente. O que interessa não é o que 
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é estruturado, mas como é estruturado e usado e quem toma estas decisões. É o interesse 

político que cria, manipula e usa o calendário para propósitos práticos (HASSIG, 2001). 

Dentro desta perspectiva, a comunidade epistêmica que governamentaliza o MM no estuário 

da Lagoa dos Patos é quem vai mobilizar conhecimentos e verdades na produção do 

Calendário Oficial da INC 2004 de modo a possibilitar a prática governamental no controle da 

atividade pesqueira da coletividade regional de pesca. 

Como foi visto no item 2.6.1, o controle do tempo através do estabelecimento dos 

períodos de defeso é uma das sete estratégias básicas do MM na atualidade apontadas por 

McGoodwin (1990) na (i)materialização do pensamento governamental. O período de defeso 

tem sido uma política estratégica de manejo de recursos pesqueiros em que se estabelece a 

proibição da pesca em períodos considerados pelo Estado Moderno como impróprios para a 

pesca (SEAP, 2003: p.17). A medida em que se estabelece períodos proibidos de pesca, cria-

se um Calendário de pesca que é tornado Oficial. Desta forma, através desta tecnologia de 

governo, os Calendários Oficializados de pesca, unifica-se a política do tempo na produção de 

um espaço disciplinado com o que McGoodwin (1990) chama de política de manejo de 

recursos pesqueiros. Dito de outro modo, são estas políticas unificadas que ditam a 

modalidade de territorialização estratégica do Estado Moderno via INC 2004. 

A partir desta proposta, para descrever o processo de des-re-territorialização, objetivo 

deste item, os procedimentos serão semelhantes aos adotados para a construção do território 

tradicional no item anterior, com algumas modificações. Primeiramente dá-se o contexto de 

formulação do MM via INC 2004 no Fórum da Lagoa dos Patos (FLP). Em seguida, 

descreve-se o ciclo conceitual por etapas em compartimentos ambientais. Posteriormente, 

descreve-se a produção do espaço físico, do ciclo de atividades e do Calendário Oficializado 

pela comunidade epistêmica que governamentaliza o MM no estuário da Lagoa dos Patos 

com a implementação da INC 2004. Desta forma, espera-se vislumbrar a (i)materialização do 

pensamento governamental e a disputa na produção de um espaço na relação entre extremos 

racionais no estuário da Lagoa dos Patos criado pela INC 2004. 

 

 

5.3.1.1.O contexto de formulação da INC 2004 no FLP 

 

 
Une queue de nègres botanistes et ingénieurs agronomes vint assister Pipi. Leur 
matériel fantastique fut entassé devant la case. Un petit laboratoire fut installé à 
l’entrée. Les nègres savants lui demandèrent des formules, ses repères en matière de 
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stades physiologiques de maturité des principaux tubercules, son avis sur la rindite 
comme activant de la germination. Dans un français redoutable, on lui parla de 
convolvulacées de dioscorea, de xanthosoma saggitaefolium. Quand on le comprit 
incapable de théoriser ses pratiques, il lui fut amené des documents. 
– Lisez ceci, monsieur: en maîtrisant ce vocabulaire et ces principes de base de 
l’agronomie, vous pourrez mieux nous transmettre votre savoir… 
Pipi lut et relut vainement ces textes ésotériques (Patrick Chamoiseau, 1986 : p. 202). 

 

Nos anos 1990, um conjunto de fóruns consultivos para o manejo da pesca foram 

implantados no RS, entre eles o Fórum da Lagoa dos Patos (FLP). O FLP é um arranjo 

institucional de co-manejo consultivo que foi criado em 1996 para tentar solucionar os 

problemas do colapso pesqueiro no estuário da Lagoa dos Patos (KALIKOSKI, 2002). Como 

foi visto no item 3.1.2, há 22 entidades que participam deste FLP, entre elas o IBAMA (antiga 

SUDEPE), o CEPERG, o MPA e a FURG, ou seja, as instituições que são sementes da 

SEORG (CEPERG e FURG) ou que foram governamentalizados pela sua mobilização de 

conhecimentos e verdades (IBAMA e MPA). Os representantes destas instituições que 

participaram da organização inicial do FLP e da formulação da INC 2004 foram formados no 

curso de oceanografia da FURG ou são considerados Pioneiros do curso de oceanografia 

desta universidade. Aqueles que representavam a FURG são os responsáveis pela produção da 

ideia de pescadores artesanais e da história oficializada sobre o colapso dos recursos 

pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos. Aqueles que representam o CEPERG e o IBAMA 

foram graduados no curso de oceanologia da FURG. Neste sentido, estes representantes das 

instituições supracitadas no FLP fazem parte da comunidade epistêmica que surgiu com a 

SEORG. 

Portanto, é a partir dos conhecimentos e verdades sobre pescadores artesanais e a 

história do colapso pesqueiro no RS que circulam nesta comunidade epistêmica e da tradição 

autoritária de (i)materialização do ratio governamental no MM no RS que estes integrantes da 

comunidade epistêmica supracitada vão participar do FLP e produzir a INC 2004. 

O FLP já foi assunto de tese de doutorado (ver KALIKOSKI, 2002) e não se pretende 

aqui descrever e analisar todo o processo de constituição do FLP e da formulação da INC 

2004 que regulamenta a pesca no RS. O que vale ressaltar é que tem sido atestado que houve 

ampla participação dos pescadores em reuniões do FLP através da auto-representação e de 

seus representantes formais (presidentes de colônias e de associações, integrantes da Pastoral 

da Pesca, etc.), além de cursos nas comunidades, como afirma Kalikoski (2002) e os 
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entrevistados que participaram do processo de formação do FLP e da formulação da Portaria 

no 171/98140: 
 
A gente ia nas vilas, fazia palestra, mostrava porque não tinha que pegar o camarão 
pequeno, (...). A gente fazia: uma vez por mês ia pra comunidades diferentes... (bb) 
 
Nesse período de três anos, a gente discutiu muito, na época. Na época se fez 
reuniões em todas as colônias, em várias comunidades. Aqui no nosso município 
nós fizemos em quase todas elas. (bc) 
 
...nós fizemos uma experiência muito legal: nós passamos um ano indo de 
comunidade em comunidade. Quando eu falo comunidade é assim: dentro da Z2 tem 
várias localidades. Nós íamos a várias localidades, na Z3... (ba) 
 
Ah não, esses processos (de decisão) houve reunião na colônia aqui, houve na Z3, na 
Z8, Z2. Também houve umas reuniões preliminares e depois levaram tudo pra 
dentro do fórum... (bd) 
 
A universidade sempre achou que tinha que trabalhar com o pescador, conversando 
com ele. Principalmente o trabalho da Neca141, por exemplo. A malha da tainha pra 
ser específica pra 45, 50, 45, a Neca (...) foi pro barco pescar pra ver realmente se a 
tainha a malha 45 ia prejudicar o futuro da espécie ou não, (...). Eles ouviam muito o 
pescador, né, e ouviam também nós das colônias. (be) 

 
Com o objetivo de contextualizar o processo de des-re-territorialização a ser descrito 

na última parte desta tese, pretende-se responder uma pergunta que surgiu durante a inserção 

nos cenários de pesquisa de campo em 2007 e em 2010 e que é fundamental para se situar o 

conflito ambiental territorial em foco: se a formulação da INC 2004 foi feita dentro do FLP, 

com um número de representantes de pescadores considerável, e houve participação popular 

dos pescadores das comunidades, por que o que prescreve a INC 2004 é tão diferente do que 

eu vejo sendo praticado no cotidiano das comunidades de pescadores? 

Através das entrevistas com os participantes do FLP daquele período da formulação da 

171/98, torna-se evidente que houveram problemas com relação ao processo de 

representatividade: 
 

...os pescadores sempre reclamaram muito, de várias questões dentro do 
ordenamento, (...), das coisas que não houve realmente a participação efetiva. Essa 
coisa de representação é bem complicada, a gente por várias vezes, naquele período, 
fez comissões para estudar formas de trazer a comunidade. Não diretamente pra 
dentro das reuniões porque sabia que isso era impossível, embora que a gente 
enfrentava reuniões naquele período de 300 pescadores... (bf) 

 
Este problema da legitimidade dos representantes e da participação efetiva também foi 

identificado na tese de Kalikoski (2002). No entanto, o problema que se considera aqui como 

chave no processo de formulação da 171/98, e que vai desembocar no processo de des-re-

                                                
140 Sobre a seleção de entrevistados, ver item 3. 
141 Neca é o apelido da Profa. Dra. Enir Girondi Reis. 
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territorialização pela INC 2004 descrito na ultima parte desta tese, refere-se ao conceito de 

co-manejo por parte da comunidade epistêmica responsável por governamentalizar o manejo 

de recursos no estuário da Lagoa dos Patos: 
 

...o fórum foi criado em 1995. Ele foi criado em 1995 e ai levou-se três anos 
discutindo essa legislação (a Portaria 171/98). Levaram três anos porque essa 
discussão foi muito... Assim, se tu perguntasse qual era o embasamento científico 
que se tinha na época, que já era um conhecimento que, vamos dizer, tinha se 
partido do nada na década de 70 porque não existia nada aqui, foi o que embasou, 
vamos dizer, algumas discussões. Mas o que se procurou fazer foi não fazer nada 
tão restritivo que comprometesse a atividade dos pescadores, porque nós não 
estamos fazendo uma imposição, como havia sempre sido feita, mas sim uma 
discussão. (ba) 
 
...porque aquela ideia que a gente tinha de trazer o pescador, de discutir com ele, 
de ensinar coisas pra ele... porque o caso era muito de educação ambiental 
mesmo e começou a perder lugar para outros tipos de decisões, outros tipos de coisa 
que fugiam completamente da parte técnica que eu acho que deve ser o Fórum da 
Lagoa dos Patos. Ele, no meu entender, se não for técnico, ele descamba, como 
descambou. (...). A gente ia nas vilas, fazia palestra, mostrava porque não tinha 
que pegar o camarão pequeno, porque tinha que ter o defeso, qual era a função 
do defeso, que não era proteger a abundancia, mas permitir que parte dos 
bichos fosse pro oceano reproduzir... Enfim, essas coisas todas no começo tinha, a 
gente fazia. Uma vez por mês ia pra comunidades diferentes apresentar. Ia com 
multimídia, ia com tudo isso, mostrava... Tinha todo um negócio preparado para 
cada local. (...), tudo isso foi feito, só que eu acho que não adiantou nada, porque 
depois de alguma certa forma esquecerem isso tudo e tá na merda que tá. (bb) 

 
De acordo com os dois professores da FURG, o pescador artesanal era alguém a ser 

ensinado com informações produzidas na universidade (‘de ensinar coisas pra ele... porque o 

caso era muito de educação ambiental mesmo’; ‘o Fórum da Lagoa dos Patos [...] se não for 

técnico, ele descamba’; ‘a gente ia nas vilas, fazia palestra...’) e o conhecimento científico 

embasava as discussões no FLP (‘o embasamento conhecimento científico que se tinha na 

época [...] foi o que embasou [...] algumas discussões’). Esta prática destes profissionais 

pertencentes a comunidade epistêmica que governamentalizaram o MM no estuário da Lagoa 

dos Patos expressa uma concepção de co-manejo publicada por eles em 2000: 
 

This is a major step towards the management of Patos Lagoon as it is not a 
resolution of a group of individuals but a decision that comes from the civil society 
backed by scientific knowledge and supported by the government agencies. (...). 
One of the main objectives of the Forum is to provide the fishing community with 
information about environment, biology, legal support and co-operative work. 
(REIS; D’INCAO, 2000: p.593). 

 
Esta concepção de co-manejo ou de manejo de base comunitária é, conforme denuncia 

Jentoft (2003), uma utilização distorcida que não obedece as definições de divisão real de 

poder na medida em que as tomadas de decisão são centralizadas na burocracia institucional, 

no conhecimento científico e ao sabor de certos interesses, no caso os da comunidade 
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epistêmica que governamentaliza o MM no RS. Para Berkes e Folke (1998), o manejo 

centralizado nas burocracias institucionais e no conhecimento científico é característico do 

manejo de recursos baseado nas ciências newtonianas. Deste modo, ao contrário do que 

defendem uma das representantes da FURG (‘porque nós não estamos fazendo uma 

imposição, como havia sempre sido feita’), a criação do FLP não rompe com a tradição 

positivo-reducionista autoritária de MM que é praticada ao longo da história da 

governamentalização do manejo da pesca no estuário da Lagoa dos Patos. Portanto, este 

conceito de co-manejo é um resultado genuíno do totalitarismo epistêmico denunciado por 

Walter Mignolo (2004). 

Embora se admita que se tenha aprendido com as comunidades de pesca e havido 

troca de conhecimentos, este aprendizado e troca ocorreu via validação do CET pelo 

conhecimento científico: 
 

...se tu pegar aquele meu trabalho e da Neca vai ver que é exatamente essa a ideia. 
Esse trabalho que te falei que fiz na barra foi exatamente isso, foi o embrião dessa 
coisa toda: eles levantaram o problema, nós fizemos o trabalho e entregamos 
pronto. (...), o que eles queriam era que a gente fizesse o trabalho pra demonstrar 
que eles podiam pescar o camarão em torno da barra porque eles estavam proibidos 
de pescar barra afora. Então o que nós fizemos foi demonstrar que existia o 
camarão e que ele podia ser pescado (...). (...) muita coisa a gente testou, mas 
muita coisa a gente viu que muita coisa não é verdade. Aquele negócio que 
quando tem o rebojo some o camarão, nós nunca conseguimos comprovar que é 
verdadeiro. Algumas coisas que eles tradicionalmente dizem a gente tentou ver, mas 
não conseguiu. Eles acham que o camarão... achavam na época, que agora eles não 
acham mais, que o camarão se reproduzia dentro da Lagoa (dos Patos). Aí quando a 
gente começou a dizer que não, eles custaram a acreditar. Achavam que a gente 
estava mentindo, esses troço assim. Então, a gente trabalhou em cima da ideia 
deles, a gente não negligenciou isso. (...), claro que quando aquilo era confirmado 
ganhava verdade científica, mas a grande maioria não se, não se... Muita coisa 
vem muita da crendice né, então é difícil tu dizer se é verdade...(bb) 
 
...se ouvia o que o pescador sabia porque... olha aqui, ó, como é que a gente fazia 
os trabalhos científicos: “O que tu sabe da entrada da tainha no estuário da 
lagoa?”. “A tainha faz assim e não sei o que, aparece pra pescar não sei onde e 
não sei o que...”. Bom, então tá: vamos fazer um projetinho e ver se o que ele 
está dizendo é certo. Partíamos deles! Inclusive tinham coisas que aconteceram 
que surgiram dos dados que não me convenci! Dizia: “Como pode ser!?”. Mas 
sempre houve essa troca! E, no fim, no fórum, houve sempre muita troca! E tinham 
coisas que tu tinha que batucar o pé, outras não... (ba) 

 
Como pode ser visto, a comunidade epistêmica operou na mobilização do CET na 

formulação da Portaria 171/98 de acordo com lógica instrumental do desenvolvimento de 

Agrawal (1999): o CET considerado útil ao MM foi identificado e separado, ou seja, 

particularizado (‘eles levantaram o problema’; “‘O que tu sabe da entrada da tainha no 

estuário da lagoa?’. ‘A tainha faz assim e não sei o que, aparece pra pescar não sei onde e não 

sei o que...’”); dentro de um processo conhecido como abstração, o CET foi validado 
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(‘...muita coisa a gente testou, mas muita coisa a gente viu que muita coisa não é verdade. 

[...], claro que quando aquilo era confirmado ganhava verdade científica, mas a grande 

maioria não’; ‘Partíamos deles! Inclusive tinham coisas que aconteceram que surgiram dos 

dados que não me convenci!’), descontextualizado conforme a imagem e critérios da ciência e 

do MM e re-contextualizado (‘...nós fizemos o trabalho e entregamos pronto. [...]. Então o que 

nós fizemos foi demonstrar que existia o camarão e que ele podia ser pescado’; “Partíamos 

deles! Inclusive tinham coisas que aconteceram que surgiram dos dados que não me 

convenci! Dizia: ‘Como pode ser!?’. [...]. E tinham coisas que tu tinha que batucar o pé, 

outras não...”); e finalmente o CET validado e útil é tornado disponível ao MM (‘a gente 

trabalhou em cima da ideia deles [...]. [...] claro que quando aquilo era confirmado ganhava 

verdade científica’; ‘Mas sempre houve essa troca! E, no fim, no fórum, houve sempre muita 

troca!), ou seja, o CET é generalizado. A estes três processos, Agrawal (1999) denomina 

cientifização do CET. 

Com a cientifização, discrimina-se o que é falso e o que é verdadeiro no CET através 

de um conjunto de regras e procedimentos regulamentados de produção de conhecimento 

considerado científico ligado às estruturas de poder. Neste sentido, produz-se segundo 

Foucault (1979; 1987) proposições verdadeiras dentro de um regime de verdade. Surgem 

assim as verdades científicas. 

A cientifização do CET é equivalente ao primeiro processo de modelagem do espaço 

descrito por Rose (2004), pois através de distribuição e de relações de conceitos (científicos 

ou pseudocientíficos) feitas por particularização, validação (des-re-contextualização) e 

generalização do CET o espaço é modelado em nível de pensamento governamental. O CET é 

concebido como um tipo de informação ou fonte de dados, coletado de acordo com critérios 

científicos e combinado a um conhecimento e a um regime de verdade previamente existente, 

os regimes epistemológicos de inteligibilidade do ratio governamental. O CET é, então, 

descontextualizado de seu meio de produção sócio-cultural, transformado via operação 

estratégica em dados e informações e recontextualizado em um novo modo de produção de 

espaços de conhecimento, em um novo espaço epistêmico. Segundo Santos (2005), em 

qualquer modo de produção de conhecimento as coisas e os seres humanos são inseridos em 

quadro de práticas socialmente organizadas e transformadas em objetos reconhecíveis no 

quadro do que já existe. No processo de cientifização, segue-se uma particular lógica entre 

poder, utilidade e verdade: o CET é apropriado pelos mecanismos de poder e tornado útil ao 

desenvolvimento, ou seja, é tornado visível a ação governamental dentro de uma estrutura de 

conhecimento (ratio governamental) e, consequentemente, de poder já existente. O CET 
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levado em consideração na formulação da Portaria 171/98, posteriormente substituída pela 

INC 2004, é aquele que pode ser validado pela CMp e, acima de tudo, está em que 

consonância com o ratio governamental. 

O segundo processo de modelagem do espaço, segundo Rose (2004), é as vias de ação 

de governo para re-implantar estes modelos conceituais no espaço do real, remodelando o 

espaço. Neste sentido, o CET cientifizado vai ser re-implantado no espaço do real, ou seja, na 

mente dos pescadores artesanais, como pode ser visto no trecho de entrevista acima de (bb). O 

CET cientifizado ganha status de verdade científica (‘...muita coisa a gente testou, mas muita 

coisa a gente viu que não é verdade’) e, a partir delas e dentro de um regime de verdade, foi 

trabalhado em cima da ideia dos pescadores durante o processo de formulação da INC 2004 

no FLP (‘Eles achavam na época, [...], que o camarão se reproduzia dentro da Lagoa. Aí 

quando a gente começou a dizer que não, eles custavam a acreditar, achavam que a gente 

estava mentindo, [...]. Então a gente trabalhou em cima da ideia deles’). Este processo de 

destruição de experiências cognitivas gerado por uma ciência alienígena e hegemônica 

produzindo uma monocultura do saber é o que Santos (2005) chama de epistemicídio. Desta 

forma, a formulação da INC 2004 no FLP assenta-se em um processo de matança de mentes, 

para usar um termo de Feyerabend (2007), dos pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos 

Patos ao forçar o curso da modernidade impondo uma ciência alienígena e hegemônica. 

Ao forçar o curso da modernidade expropriando o CET e impondo um conhecimento 

hegemônico, tenta-se produzir pescadores artesanais que ajam e pensem de acordo com a base 

de conhecimentos e verdades científicas mobilizados e produzidos pela comunidade 

epistêmica aplicados ao uso dos recursos pesqueiros, ou seja, que eles ajam e pensem 

enquanto sujeitos modernos no uso dos recursos pesqueiros. Para Lertzman (1999), a 

regulação do comportamento humano em relação ao meio ambiente que reflete uma 

significante base de conhecimento científico sobre os recursos naturais bem como as 

instituições sociais e crenças do mundo ocidental sobre a natureza é um MM. É forçando o 

curso da modernidade às comunidades de pesca, uma forma de violência característica do 

colonialismo cultural segundo Asad (1991) e Dirks (1996), que se faz a conduta de condutas 

no MM via INC 2004. 

Os dois processos de modelagem do espaço de Rose (2004) que força a modernidade 

na conduta de condutas são uma operação estratégica de estruturação do espaço, para usar 

uma expressão de Foucault (2008), na produção de um modelo de MM e na sua imposição 

sobre o espaço do real, as comunidades de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Com a 

estruturação do espaço através da criação de um modelo e da sua implantação no espaço do 
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real, produz-se um espaço (epistêmico) disciplinado (FOUCAULT, 2008). Com a modelagem 

ou estruturação do espaço, (i)materializa-se ou territorializa-se o pensamento governamental. 

Para Rogério Haesbaert (2006), a construção de territórios ou territorialização possui 

dois processos que ocorrem ao mesmo tempo: a desconstrução e a reconstrução de territórios. 

No caso estudado, ao produzir um espaço disciplinado (i)materializando o MM 

governamentalizado por uma comunidade epistêmica via INC 2004, territorializando o 

pensamento governamental, destrói-se o CET e, consequentemente, os territórios tradicionais 

da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos produzidos pela 

(i)materialização do CET142. Desta forma, a desconstrução dos territórios tradicionais é a sua 

reconstrução sob novas bases, as bases da modernidade de um espaço epistêmico disciplinado 

na formulação da INC 2004 no FLP. Segundo Haesbaert (2006), este processo de des-

reconstrução de territórios é chamado de des-re-territorialização. 

Esta primeira fase da des-re-territorialização via formulação da INC 2004 é uma 

genuína expressão do totalitarismo epistêmico que compõe os regimes epistemológicos de 

inteligibilidade dentro dos quais o Estado de caráter colonial age na produção de um MM. 

No item seguinte, será descrito o ciclo conceitual que, na relação com um ciclo de 

atividades propostas pela comunidade epistêmica que governamentaliza o MM no RS, emerge 

em um Calendário que é tornado Oficial. 

 

 

5.3.1.2.O ciclo conceitual 

 

 

A representação do ciclo conceitual mobilizado pela comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no estuário da Lagoa dos Patos na produção da INC 2004 não está 

explícita em lei. Para desvendar o ciclo conceitual do ratio governamental foi necessário fazer 

um amplo levantamento bibliográfico das pesquisas que governamentalizaram a INC 2004 

balizada pelas entrevistas dos principais atores que participaram da produção da primeira 

Portaria 171/98 que deu origem, posteriormente, a INC 2004 no FLP. Estes procedimentos 

podem ser vistos em detalhe no item metodologia. Ademais, diferente do que é esperado de 

uma comunidade epistêmica dominada por profissionais ligados a produção de conhecimento 

na oceanografia, a representação da hidrodinâmica do estuário da Lagoa dos Patos do ratio 
                                                
142 Sobre os territórios tradicionais produzidos pelos CETs das comunidades da coletividade regional de pesca do 
estuário da Lagoa dos Patos, ver itens 5.1 e 5.2. 
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governamental não está explícita nas publicações sobre os recursos pesqueiros 

regulamentados que foram produzidas e mobilizadas por esta comunidade epistêmica na 

produção da INC 2004. No entanto, é possível inferir a descrição da hidrodinâmica a partir 

das parcas descrições da hidrodinâmica estuarina contida nestes trabalhos e da delimitação de 

estuário adotada na INC 2004. Vale ressaltar que a descrição da CMp sobre a hidrodinâmica 

estuarina contida na maior parte dos pesquisas científicas sobre os recursos pesqueiros que 

governamentalizaram a INC 2004 é da década de 1980-90 e, portanto, estava em um estágio 

menos avançado do que o estado da arte da hidrodinâmica descrita pela CMp até 2004, ano da 

implementação da INC que vigora até hoje. Isto quer dizer que no momento da produção da 

INC 2004, a representação que a comunidade epistêmica tinha da hidrodinâmica do estuário 

era um pouco diferente daquela que a comunidade epistêmica tinha descrito em suas 

publicações. 

Para fins didáticos, a descrição do ciclo conceitual seguirá a mesma estrutura adotada 

para a descrição do CET: compartimento vento, compartimento vento/mar e compartimento 

vento/mar/peixe. Os ciclos conceituais serão descritos a partir da CMp que embasa o ratio 

governamental na regulamentação de quatro recursos pesqueiros pela INC 2004: a tainha 

(Mugil platanus), a corvina (Micropogonias furnieri), o bagre (Netuma barba) e o camarão-

rosa (Farfantepenaeus paulensis). Um compartimento astronômico não é incluso na descrição 

devido a maré astronômica ser considerada negligível para a hidrodinâmica estuarina para a 

CMp que governamentaliza o MM no estuário da Lagoa dos Patos via INC 2004143. 

 

 

5.3.1.2.1.Compartimento vento 

 

 

Das pesquisas mobilizadas pela comunidade epistêmica que governamentaliza o MM 

no estuário da Lagoa dos Patos na produção da INC 2004, somente Reis (1992) faz menção 

sobre o padrão de ventos que influenciam a hidrodinâmica estuarina. Segundo esta autora, há 
                                                
143 A CMp considera a influência da maré astronômica na hidrodinâmica do estuário da Lagoa dos Patos 
negligível, de influência secundária ou micromaré (amplitude média de 0,47 m e máxima de 1,2 m) por 
localizar-se próximo a um ponto anfidrômico. Nas localidades próximas a pontos anfidrômicos há, normalmente, 
baixas amplitudes de maré. Além do ponto anfidrômico, o efeito de maré na Lagoa dos Patos é removido por 
fricção devido a morfologia entre a desembocadura e o médio estuário (KJORFVE, 1986; GARCIA, 1998; 
NIENCHESKI; BAUMGARTEN, 1998; MOLLER et al., 2009; MIRANDA et al., 2002). Como resultado, a 
maré astronômica desaparece da descrição da hidrodinâmica estuarina do estuário da Lagoa dos Patos na 
bibliografia que governamentaliza o MM via INC 2004 sendo, assim, na prática negligenciada. A única exceção 
é Reis (1992) que refere-se explicitamente à maré astronômica negligível, embora não cite fontes bibliográficas. 
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uma dominância do vento Nordeste (NE) e Lés-nordeste de setembro a abril e de quadrante 

sul de junho a setembro. Castelo e Moller (1978), um artigo muito citado por D’Incao (1984; 

1990; 1991), aponta para uma dominância do vento NE a partir de outubro. Este padrão 

descrito pelos autores está de acordo com o capítulo de um livro de Moller e Fernandez 

(2010) que faz um estado da arte didático da descrição produzida pela CMp sobre a 

hidrodinâmica do estuário da Lagoa dos Patos144. Segundo Moller e Fernandez (2010), há a 

predominância dos ventos NE na primavera e no verão e do vento SO no outono e de ventos 

S/SO (frentes frias) no inverno (MOLLER; FERNANDEZ, 2010). A única diferença entre as 

duas descrições é a predominância de vento SO em Moller e Fernandez (2010) durante o 

outono que Reis (1992) não cita. 

O regime anual de ventos supradescrito com as respectivas variações sazonais é 

considerado o padrão. No entanto, eventos intensos de ENSO (El Niño Southern Oscilation 

phenomenon) geram variações interanuais que, como será visto nos itens subsequentes, traz 

consequências na hidrodinâmica estuarina. Durante eventos de El Niño, ou anos de El Niño, 

os ventos dominantes são os de NE e, nos de La Niña, os ventos de SO ocorrem com maior 

frequência (MOLLER; FERNANDEZ, 2010). Estas variações interanuais no regime de 

ventos irão compor, junto com outras variáveis, a hidrodinâmica estuarina e ser finalizada no 

item seguinte. 

 

 

5.3.1.2.2.Compartimento vento/mar 

 

 

Para a descrição do padrão hidrodinâmico adotado pela comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no estuário da Lagoa dos Patos na produção da INC 2004, Araújo 

(1983), Reis (1992) e D’Incao (1991) são bons exemplos. De acordo com estas pesquisas, o 

padrão hidrodinâmico segue uma média de salinidade menor no inverno devido ao aumento 

da descarga fluvial em decorrência das chuvas, maior durante o verão porque há a diminuição 

da descarga fluvial devido a estiagem e a primavera e outono enquanto período transicional de 

intrusão de água salgada do oceano. 

O padrão supradescrito é um resumo daquele descrito pela CMp sobre a 

hidrodinâmica do estuário da Lagoa dos Patos por diversas pesquisas em oceanografia física 
                                                
144 Em fragmentos e de forma menos didática, as informações contidas em Moller e Fernandes (2010) podem ser 
encontradas em diversos trabalhos publicados até o ano de 2004 (ver TABELA 2). 
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até o ano de 2004 e que são apresentados de forma didática em Moller e Fernandes (2010). De 

acordo com estes autores, valores de nível de água acima da média é característico do outono 

até o início da primavera decorrentes da predominância de ventos S/SO que geram um regime 

de enchente estuarina com águas marinhas no outono, da associação dos ventos S/SO 

predominantes com altas descargas fluviais no inverno e de altas descargas fluviais durante a 

maior parte da primavera, apesar da predominância de ventos NE que geram um regime de 

vazante estuarina. Com descargas fluviais abaixo da média associadas ao vento NE 

predominante que geram um regime de vazante estuarina, o estuário apresenta níveis de água 

abaixo da média no final da primavera e no verão. A salinidade do estuário também segue um 

padrão sazonal com salinidade abaixo da média no inverno devido ao aumento da descarga 

fluvial, apesar da dominância dos ventos S/SO, e salinidade acima da média na primavera, 

verão e em parte do outono (abril e maio), apesar da dominância do vento NE na primavera e 

no verão (MOLLER; FERNANDES, 2010) (ver FIGURA 16). 

Outros trabalhos de D’Incao (1978; 1990) não descrevem qualquer padrão 

hidrodinâmico, embora citem o período da primavera como de início de penetração de água 

salgada do oceano145. Alarcón (2002) não adota explicitamente um padrão hidrodinâmico, 

mas classifica a ocorrência do período de El Niño durante a amostragem de campo, sem o 

descrevê-lo, enquanto condições climáticas anômalas. Esta afirmação da autora permite que 

seja pressuposto que há condições consideradas padrão pela autora. Nas pesquisas de Reis 

(1986ab) não são fornecidos qualquer padrão ou condições hidrodinâmicas durante o período 

de amostragem. No entanto, Araújo (1983: p.16-17), autor citado por Reis (1986ab), descreve 

o ciclo hidrodinâmico padrão supracitado como reinante durante o período de amostragem e 

caracteriza estas condições hidrodinâmicas como comuns 146 . Portanto, os movimentos 

migratórios dos quatro recursos pesqueiros regulamentados são descritos, no item seguinte, 

tendo o ciclo hidrodinâmico acima como o padrão. 

Os efeitos locais dos eventos de El Niño combina altas descargas fluviais e 

predominância do vento NE durante todo o ciclo anual, o que acarreta fortes regimes de 

vazante estuarina e baixíssimas salinidades em toda a Lagoa dos Patos durante longos 

                                                
145 D’Incao (1990) cita D’Incao (1978) e Castello e Moller (1978) para embasar o período da primavera como de 
ingresso de águas marinhas no estuário da Lagoa dos Patos. 
146 Araújo caracteriza as condições hidrodinâmicas de amostragem como comuns de acordo com Castelo e 
Moller (1978). Vale ressaltar que o trabalho de Castelo e Moller (1978) tornou-se um clássico sobre a correlação 
entre precipitação pluviométrica no final do inverno e da primavera e a ocorrência de safra de camarão. Os 
resultados deste artigo foram atualizados por Moller et al. (2009), onde acrescentam a influência dos ventos na 
ocorrência de camarão-rosa no estuário da Lagoa dos Patos. Moller et al. (2009) é citado em por Moller e 
Fernandes (2010). 
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períodos. Neste caso, a zona estuarina é deslocada para a costa adjacente impedindo a 

salinização da Lagoa ainda que em eventos de SO importantes. Já os efeitos locais da La Niña 

ocorre o inverso: há intensa salinização da Lagoa dos Patos com as águas salgadas atingindo 

até 160 km para o interior a partir dos molhes da Barra, em decorrência das baixas descargas 

fluviais e da maior ação dos ventos de SO (MOLLER; FERNANDES, 2010)147. 

Apesar destas variações interanuais no ciclo hidrodinâmico não encontrarem-se 

descritas na bibliografia sobre os recursos pesqueiros normatizados pela INC 2004, elas estão 

associadas com o ciclo de vida da tainha e subjacente ao ciclo de vida dos outros recursos 

pesqueiros descritos pelas pesquisas levantadas pela comunidade epistêmica e à construção da 

área estuarina definida na INC 2004. Os ciclos de vida dos recursos pesqueiros 

regulamentados e a definição da área estuarina serão vistos nos itens seguintes. 

 

 

5.3.1.2.3.Compartimento céu/mar/peixe 

 

 

Como foi visto no item Compartimento vento/mar, a CMp prevê basicamente três 

variações interanuais para a hidrodinâmica estuarina no estuário da Lagoa dos Patos: um ciclo 

anual hidrodinâmico sob condições normais/comuns de acordo com uma certa variação 

sazonal de ventos, nível, salinidade e condições de circulação das águas consideradas o 

padrão e dois sob condições consideradas anômalas quando há efeitos locais do fenômeno El 

Niño ou da La Niña. A bibliografia científica produzida e selecionada pela comunidade 

epistêmica que governamentaliza o MM no estuário da Lagoa dos Patos descreve os ciclos de 

vida de cada uma das espécies de peixe de acordo com o ciclo hidrodinâmico sob condições 

normais, que é considerado o padrão hidrodinâmico. De acordo com este padrão, são 

produzidas hipóteses sobre ciclo de vida de cada um dos recursos pesqueiros regulamentados 

pela INC 2004148. 

A hipótese do ciclo de vida do bagre (Genidens barbus) que governamentaliza o MM 

via INC 2004 é descrito por Reis (1982, 1986ab). De acordo com estes trabalhos, os bagres 
                                                
147 Especificamente sobre os efeitos locais do El Niño e La Niña, tem-se registrado as variações interanuais 
descritas acima em Ciotti et al. (1995), Garcia (1998), Moller Jr. e Castaing (1999), Fernandes et al. (2002) e 
Odebrecht et al. (2005). 
148 Embora Alarcón (2002) e Reis (1986b) não utilizem a diretamente palavra hipótese como o fazem Araújo 
(1983) e Reis (1992), os autores deixam claro que os ciclos descritos são suposições: Considering the results of 
the presente paper, one can suppose that N. Barba performs the following migratory cycle... (REIS, 1986b: 
p.53); O seguinte circuito migratório pode ser estabelecido para M. Platanus... (ALARCÓN, 2002: p.53). 
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com as gônadas em maturação realizam a migração das águas rasas da plataforma continental 

do RS para o estuário da Lagoa dos Patos no final do inverno (agosto) e início da primavera 

(setembro) para desova. A desova ocorre no final do ano (dezembro) em águas menos salinas 

do estuário da Lagoa dos Patos. Este é, segundo a autora, o único período de desova do bagre 

durante o ciclo de um ano. Após a desova, as fêmeas supostamente iniciam seu retorno para o 

oceano em dezembro e janeiro. O bagre é considerado uma espécie k-estrategista149 e, após a 

desova, os machos recolhem as ovas fertilizadas em sua cavidade buco-faringeal em janeiro, 

quando supostamente iniciam uma lenta migração do estuário para o oceano. Como juvenis 

são encontrados em fevereiro e março junto aos molhes da Barra, acredita-se que a liberação 

dos juvenis ocorra neste local e período (ver FIGURA 16). 

A hipótese do ciclo de vida da tainha (Mugil platanus) que governamentaliza o MM 

via INC 2004 é descrito por Allarcon (2002). Segundo esta autora, a migração de tainha 

adulta do oceano para o estuário da Lagoa dos Patos ocorre entre os meses de junho e 

setembro, quando suas gônadas se encontram em suas fases iniciais de maturação. Do mês de 

setembro até o mês de maio a tainha migra para o norte do estuário. Quando as gônadas 

atingem seu estágio maduro e ocorrem condições climáticas favoráveis (vento sudoeste, 

brusca queda da temperatura da água e a intrusão de água salgada), a tainha realiza sua 

migração reprodutiva do estuário para o oceano. A desova ocorre entre o final do outono e o 

início do inverno, sobretudo em maio e junho, em uma área que abrange desde a 

desembocadura do estuário da Lagoa dos Patos até o norte de Santa Catarina. Enquanto os 

indivíduos desovantes realizam este movimento migratório, fêmeas em estágio inicial de 

maturação gonadal são encontradas no estuário durante todo o ano, com exceção do mês de 

abril (ver FIGURA 16). Curiosamente, as condições climáticas do período de amostragem da 

pesquisa de Alarcón (2002) esteve dominado pelo fenômeno do El Niño de 1998. Neste 

sentido, os resultados e conclusões desta pesquisa realizada sob condições hidrodinâmicas 

consideradas anômalas foram tornadas padrão pela comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM na produção da INC 2004. 

Já a do ciclo de vida da corvina (Micropogonias furnieri) é descrito por Reis (1992). 

Como a maior parte do ciclo de vida descrito ocorre no oceano e a INC 2004 regula a pesca 

da corvina somente no estuário, será dado ênfase às fases ligadas ao ciclo de vida estuarina. 

                                                
149 As espécies k-estrategistas são competidoras com outras espécies e apresentam comportamento de cuidado 
parental com a prole com a finalidade de obter uma maior sobrevivência de cada um dos descendentes até a 
idade adulta (COLLIN, 2004). O bagre (Genidens barbus) foi definida como uma espécie k-estrategista no RS 
por Reis (1982). 
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Segundo esta autora, a adição de juvenis à população (recrutamento reprodutivo) ocorre em 

dois períodos: o do final do verão e outono (de dezembro a junho), considerado o pico de 

recrutamento e composto por indivíduos oriundos da desova de primavera, considerada o 

principal período de desova; e o do final do inverno e início da primavera (de agosto a 

outubro), constituído por espécimens da desova de outono (de março a junho)150.  A corvina 

de tamanho classificado como grande (>40 cm) e médio (30-40 cm) desova na primavera 

próximo a entrada do estuário da Lagoa dos Patos. Após a desova, uma parte dos indivíduos 

desovantes migra ainda na primavera para o interior do estuário retornando para a região 

costeira no verão. A maior parte, porém, migra em direção sul no verão, provavelmente às 

águas uruguaias e argentinas, retornando a área de desova próximo a desembocadura do 

estuário no inverno. Parte das ovas de corvina entram no estuário após a desova com a 

intrusão de água salgada do oceano adjacente.  Desta forma, o estuário é considerado uma 

área de berçário e alimentação para os juvenis de corvina (ver FIGURA 16). 

A hipótese do ciclo de vida do camarão-rosa (Farfantepenaeus paulensis) que 

governamentaliza o MM via INC 2004 está descrito em diversos trabalhos citados na Tabela 1 

no Tema ciclo de vida do camarão-rosa, mas estes estudos encontram-se na sua maioria 

compilados em D’Incao (1991). Segundo este autor, a penetração de pós-larva na Lagoa dos 

Patos ocorre a partir do sub-estágio 6 possivelmente durante quase todo o ano com picos entre 

agosto e janeiro. D’Incao (1991) estabelece este período de penetração de pós-larva com base 

em dois autores: Barcellos (1968), que indica o fluxo a partir de setembro e pico em outubro e 

novembro; e Calazans (1978), que afirma que a penetração de pós-larvas ocorre entre agosto e 

possivelmente até janeiro. As penetrações das pós-larvas são dependentes de ventos de 

quadrantes sul e de baixa pluviosidade entre os meses de julho e novembro que possibilitam a 

intrusão de águas de origem marinha no estuário. Esta variabilidade, no entanto, é 

padronizada conforme o ciclo hidrodinâmico tomado como padrão e vai ser publicada apenas 

posteriormente à formulação da INC 2004 em Ruas e D’Incao (2006)151. Vinicius e D’Incao 

(2006) afirmam que outubro e novembro é o pico do fluxo de migratório de camarão-rosa 

com base em D’Incao (1991). No entanto, como é visto acima, D’Incao (1991) não afirma que 

outubro e novembro é o pico de fluxo migratório do camarão-rosa do oceano para o estuário, 
                                                
150 Segundo anotações à mão no rodapé da página no 49, que se supõe ser da dissertação original, o principal 
período de recrutamento ocorre em águas estuarinas de dezembro a maio e em águas costeiras em maio e junho: 
At the end it seems that the main recruitment period is in estuarine waters (Dec-May) and are found in marine 
Waters in May-June (REIS, 1992: p. 49). 
151 A padronização hidrodinâmica e biológica feita em Ruas e D’Incao (2006) representa uma mudança de 
orientação que ocorreu durante a formulação do período de pesca do camarão-rosa da INC 2004 no FLP. Esta 
mudança de orientação será discutida no item 5.3. 



295 

mas cita dois autores que estabelecem períodos distintos de penetração de pós-larvas. 

Portanto, outubro e novembro é padronizado como o pico de fluxo migratório de camarão-

rosa a partir do padrão hidrodinâmico.  

Dentro do estuário, as pós-larvas distribuem-se em diferentes coortes (classes etárias) 

e em vários domínios geomorfológicos, mas com maiores concentrações nos embaiamentos 

ou sacos, áreas de características hidrodinâmicas e biológicas que favorecem o crescimento da 

espécie. As maiores abundâncias de camarão-rosa na zona estuarina ocorreram entre os meses 

de janeiro e abril, quando as médias de temperatura são mais elevadas. O movimento 

migratório de retorno ao oceano ocorre aos 5 meses para os machos e aos 4 meses para as 

fêmeas, mas já foram observados alguns indivíduos com cerca de 10 meses no estuário (ver 

FIGURA 16) (DINCAO, 1991). 

Para onde o camarão-rosa migra após sair do estuário bem como de onde ele migra 

antes de chegar ao estuário não passam de especulações. Para D’Incao (1991), como tem sido 

obtidos baixos rendimentos nos arrastos realizados na plataforma continental do Rio Grande 

do Sul, o autor conclui que a população de juvenis da Lagoa dos Patos não recrutaria 

indivíduos para a área de adultos e, assim, praticamente não fecharia o seu ciclo de vida 

devido ao grande esforço de pesca dos pescadores artesanais. Já a origem de pós-larvas que 

povoam o estuário da Lagoa dos Patos teria origem em Santa Catarina trazidos por correntes 

de direção Sul predominantes de julho a março152. 

Com as descrições acima, tem-se o ciclo conceitual que governamentaliza o MM no 

estuário da Lagoa dos Patos via INC 2004. Este ciclo conceitual pode ser representado 

conforme a Figura 16. A mobilização e produção de conhecimentos na produção deste ciclo 

conceitual é apenas uma das etapas para o processo de modelagem do espaço em nível de 

pensamento governamental, a imaterialização do espaço. O tempo começa a ser reinserido no 

espaço. Através de distribuição e relações de conceitos, o espaço é estruturado de modo a 

tornar-se reconhecível ao ratio governamental. Para Foucault (2008), cria-se um modelo, no 

caso o ciclo conceitual, em função de certo resultado. No caso estudado, o modelo criado, o 

ciclo conceitual, é produzido pela normalização ou padronização das variáveis ambientais 

(hidrodinâmicas e biológicas). Desta forma, o tempo, reinserido no espaço, começa a ser 

tornado regular. A eliminação das irregularidades do tempo natural é uma característica do 

tempo moderno, segundo Elias (1998) e Thompson (1998). O resultado deste modelo de 

                                                
152 Em entrevista, o prof. Dr. Fernando D’Incao afirma que após o trabalho de Pretto (2009) não há mais dúvidas 
sobre a origem das pós-larvas. Portanto, até a formulação da INC 2004 a origem das pós-larvas era apenas 
especulação, tal como é possível verificar nas publicações da Tabela 1 no Tema ciclo de vida do camarão-rosa. 
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espaço com o tempo moderno reinserido, como será visto, é embasar a delimitação de espaço 

estuarino e o Calendário Oficial, ambos da INC 2004, de modo a possibilitar a ação do Estado 

Moderno na implementação de um MM no RS. 

Com o ciclo conceitual, portanto, torna-se possível analisar a produção de uma 

delimitação do estuário da Lagoa dos Patos e do Calendário Oficial, ambos prescritos pela 

INC 2004. É o que será feito nos itens subsequentes. 

 
Figura 16: Ciclo conceitual que embasa o Calendário Oficial da INC 2004 e o Calendário Oficial da INC 
2004. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



297 

5.3.1.3.O estuário da Lagoa dos Patos segundo a INC 2004 

 

 

O problema de definir uma área estuarina e, assim, possibilitar uma delimitação da 

área do estuário tem sido abordado desde o início do século passado. O desenvolvimento de 

uma definição passa necessariamente pela inclusão de determinados corpos de água que se 

deseja abordar e pela exclusão de outros (PRITCHARD, 1967). Neste sentido, para delimitar 

a área de abrangência da Instrução Normativa Conjunta de 2004 (INC 2004) e, assim, 

regulamentar a pesca no estuário da Lagoa dos Patos, é necessário uma definição de estuário 

que opere estrategicamente no sentido de delimitar a escala tornando o espaço visível à ação 

governamental. 

Na INC 2004, a delimitação que torna a área estuarina visível ao ratio governamental 

é: Entende-se por Estuário da Lagoa dos Patos, a área compreendida entre confrontação 

Arambaré (Latitude 30o50’S) e a Barra do Rio Grande (Latitude 32o10’). Esta delimitação, 

no entanto, não corresponde à frequentemente utilizada pela bibliografia científica que 

governamentaliza o manejo da pesca no estuário da Lagoa dos Patos. Como pode ser visto 

explicita (ver D’INCAO, 1991; ALARCÓN, 2002) ou subjacentemente nas figuras do 

estuário e nas áreas de amostragem desta bibliografia (ver D’INCAO, 1984; 1990; REIS, 

1986ab), a delimitação comumente utilizada é uma linha imaginária entre a Ponta dos Lençóis 

e a Feitoria onde duas diferentes unidades geomorfológicas são naturalmente separadas por 

um banco de areia de aproximadamente um metro de profundidade em média: a lagoa interior 

ao norte e a lagoa inferior ao sul. O estuário da Lagoa dos Patos seria esta lagoa inferior entre 

esta linha imaginária e a Barra de Rio Grande onde se daria o limite de penetração de água 

salgada em condições consideradas normais (MOLLER JR; CASTAING, 1999). 

Diferentemente, a delimitação da INC 2004 parece incorporar as penetrações máximas 

de água salgada registradas pela CMp em eventos de La Niña, entre 150 a 180 km da Barra de 

Rio Grande (ver GARCIA, 1998; MOLLER JR; CASTAING, 1999; ODEBRECHT et al., 

2005). Estas penetrações máximas de água salgada atingem as proximidades da confrontação 

Arambaré, limite norte estuarino previsto na INC 2004. 

Apesar de abrangerem áreas diferentes, qualquer uma destas duas delimitações tem 

subjacente uma definição que parte de um ponto de vista físico do estuário. Para Pritchard, 

1967), uma definição de um ponto de vista físico do estuário deve necessariamente levar em 

consideração os fatores salinidade, densidade e circulação. Delimitados por estes fatores 

incorporados na penetração de água salgada do oceano na Lagoa dos Patos, ambos os casos de 
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área estuarina tem subjacente a definição de estuário sob o ponto de vista físico de Pritchard 

(1967: p.03): An estuary is a semi-enclosed coastal body of water which has a free connection 

with the open sea and within which sea water is measurable diluted with fresh water derived 

from land drainage. 

Para Caspers (1967), as condições ambientais em estuário de água salobra, expressas pela 

salinidade, são relativamente estáveis. No entanto, são as condições instáveis que determinam as 

suas principais características biológicas. Deste modo, a distribuição da fauna não pode ser 

baseado em apenas um fator do ambiente, mas em um complexo de variações periódicas de 

parâmetros ambientais que limitam a colonização do estuário por certos organismos em 

determinada abundância com uma gama de adaptações ecológicas (CASPERS, 1967). 

Desta forma, ao estabelecer estes limites fixos a partir deste ponto de vista físico, com o 

objetivo de manejo de recursos pesqueiros, tem-se algumas consequências na produção de um 

espaço, ou seja, na territorialização do pensamento governamental. Uma delas é que a 

comunidade epistêmica que mobilizou conhecimentos para ratio governamental, durante a 

formulação da INC 2004, invisibiliza, por exemplo, toda a produção científica (ver por ex. 

BONILHA e ASMUS, 1994; COSTA, 1998) que descreve diferentes domínios geomorfológicas 

(baías costeiras rasas e corpo de água central aberto e profundo) de importantes implicações 

hidrodinâmicas e biológicas que caracterizam o estuário da Lagoa dos Patos como um 

ecossistema de uma região de transição biogeográfica temperada quente (ver item 3.1.1). Para 

Trusler e Johnson (2008), a homogeneização das propriedades biológicas e físicas de certos 

domínios ecológicos no manejo de recursos naturais é típico da lógica cartesiana. 

A delimitação da área de abrangência da INC 2004 é o primeiro passo para que uma 

modalidade de espaço disciplinado na implementação de um MM e as políticas de manejo de 

recursos pesqueiros que sustentam a INC sejam (i)materializados. Neste sentido, a definição da 

área estuarina delimita a escala de atuação do Estado Moderno na territorialização do pensamento 

governamental. No item subsequente, será discutido a inserção de um tempo, através do 

calendário da INC 2004, no espaço na territorialização do pensamento governamental. 

 

 

5.3.1.4.O Calendário Oficial da INC 2004  

 

 

O ciclo de atividades de pesca no estuário da Lagoa dos Patos que compõe o 

Calendário Oficializado está condicionado conforme Artigo 2o da INC 2004 (ver ANEXO A), 
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onde são definidos períodos de pesca. Conforme este artigo, os períodos de pesca 

estabelecidos estão conforme a Tabela 5 abaixo: 

 
Tabela 5: Períodos de pesca determinados conforme Artigo 2o. 
Nome Vulgar Nome Científico Período 
Tainha Mugil platanus Out-Mai 
Corvina  Micropogonais furnieri Out-Fev 
Bagre Netuma barba Out/Nov e Mar-Mai 
Camarão Farfantepenaeus paulensis Fev-Mai 
Fonte: INC 2004. 

 

O ciclo de atividades de pesca da INC 2004 foi estabelecido conforme o ciclo 

conceitual considerado padrão pela bibliografia científica que governamentaliza o manejo da 

pesca no estuário da Lagoa dos Patos, apesar da INC 2004 ter sido produzida em um fórum de 

co-manejo que supostamente previa diálogos entre o CET e a CMp, o FLP153. A relação entre 

o ciclo conceitual produzido pela comunidade epistêmica que governamentaliza o manejo de 

pesca no estuário da Lagoa dos Patos e o ciclo de atividades da INC 2004 torna-se patente a 

partir das entrevistas com integrantes da comunidade epistêmica que participaram do FLP 

durante a formulação da INC 2004. Dois exemplos tornam-se ilustrativos, o do bagre e o do 

camarão-rosa: 
 

Entrevistado (ba): Então olha aqui, ó, se tu olhar aqui, nós botamos o bagre: março, 
abril e maio. Tá?! Bagre: março, abril e maio... onde é que tá esse bagre? Esse 
bagre não existe, esse bagre. O bagre tá la fora, o bagre não tá ai. Mas o bagre já 
não estava mais sendo capturado, né. (...). Claro, o pescador dizia: “mas que bagre 
que tem?!”. “Mas é justamente isso! Vocês querem o que?!”. É claro que o pescador 
de São Lourenço chiou... Claro, né! Mas aí isso era aquela discussão, aquela 
democracia meio baguncenta, bagunçada, assim e tudo. Porque não tem bagre que 
exista aqui. Teoricamente, teoricamente esse bagre aqui, que aparece em março, é 
o bagre que já liberou os embriões, tá. Porque ele incuba oralmente e ele libera. É 
um bagre que tá pronto pra sair pro mar de novo, (...). Nós optamos pelo seguinte: 
para não abrir em setembro, outubro, novembro e dezembro. Porque, assim, ó, 
senão tu vai retirar do plantel as fêmeas reprodutoras, antes de produzir 
qualquer coisa. Porque elas entram no estuário (...) para maturar os óvulos. São 
óvulos que vão... o máximo que se tem de óvulos de fêmeas desse tamanho assim, é 
na volta de 150 óvulos. É muito pequeno! Muito pequeno! Então o que que se 
optou: pra proteger todo o período de maturação, né, todo o período de 
incubação e depois liberar só quando eles já tivessem liberado os embriões. 
(...). 
Gustavo: E aí se optou colocar o bagre aí para... 
Entrevistado (ba): Pra não deixar em branco! Pra não deixa em branco! 

 
Como pode ser visto, os objetivos do período de pesca do bagre é proteger o período 

de recrutamento/maturação, desova, migração estuário-oceano das fêmeas, incubação e 

                                                
153 Sobre o FLP e as causas da predominância da CMp sobre o CET na governamentalização da INC 2004, ver 
item 5.3.2. 
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liberação dos juvenis. A data expressa pela pesquisadora (liberação de março a maio) e a 

contida em Lei (abertura de março a maio) atende a estes objetivos, conforme o ciclo 

migratório do bagre produzido pela bibliografia científica mobilizada na 

governamentalização do período de pesca do bagre na INC 2004 (ver item 5.3.3 e FIGURA 

16) e o período de pesca do bagre da INC 2004 contida na Tabela 5. 

A diferença na data expressa pela pesquisadora (proibição de setembro a dezembro) e 

no período de pesca contida na INC 2004 (abertura em outubro e novembro, além de março a 

maio) é resultado de uma revisão feita na Portaria 171/98 que foi atualizada na INC 2004. No 

entanto, esta mudança segue a mesma orientação de proteção dos períodos do ciclo de vida 

supracitados, que estão conforme o ciclo conceitual produzido pela comunidade epistêmica 

descrito no item 5.3.1.2.3 e em desacordo com a prática das comunidades tradicionais154. As 

outras comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos 

dedicam-se a pesca de outros recursos pesqueiros, pois não há bagre para se pescar neste 

período segundo o CET. Neste sentido, outubro e novembro e de março a maio, o bagre não 

existe para a pesca como aponta a pesquisadora (‘onde é que tá esse bagre? Esse bagre não 

existe’). Portanto, há uma correlação direta entre o conhecimento produzido pela CMp sobre 

o ciclo de vida do bagre descrito no item 5.3.1.2.3 e o período de pesca estabelecido para o 

bagre na INC 2004. O ciclo de vida do bagre conforme o item 5.3.1.2.3 governamentaliza a 

INC 2004. 

Do mesmo modo, para a tainha e a corvina os objetivos dos respectivos períodos de 

pesca da INC 2004 seguem uma correlação direta com o ciclo migratório de cada um nas 

bibliografias científicas que governamentalizam o MM no RS e o ciclo de atividades da INC 

2004 na Tabela 5. 

O período de pesca para o bagre foi estabelecido de acordo com alguns mitos e 

verdades para atingir os objetivos supracitados. Está evidente que na criação dos períodos 

permissionados para a pesca de bagre há uma sobreposição da CMp mobilizada e produzida 

pela comunidade epistêmica sobre o CET. A prioridade por atingir os objetivos do período de 

pesca supracitados de acordo com o conhecimento mobilizado e produzido pela comunidade 

epistêmica suplanta o CET e até mesmo a viabilidade da pesca do bagre (“Bagre: março, abril 

e maio... onde é que tá esse bagre? Esse bagre não existe, (...). Claro, o pescador dizia: ‘mas 

que bagre que tem?!’. ‘Mas é justamente isso! Vocês querem o que?!’”). Neste caso tem-se o 

                                                
154 Em Kalikoski e Vasconcelos (2013), a única comunidade que pesca bagre em outubro e novembro é 
Capivaras em SJN. No entanto, há a possibilidade das respostas dos pescadores desta comunidade à pesquisa 
destes autores ter sido enviesada para se enquadrar no período permitido pela INC 2004. 
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mito do totalitarismo epistêmico denunciado por Walter Mignolo (2004) operando na 

produção de um período de pesca, no caso a do bagre. 

Ademais, os períodos de pesca de bagre permissionados foram criados apenas para 

não deixar em branco no Calendário Oficial a pesca do bagre, pois ironicamente não há bagre 

no estuário da Lagoa dos Patos previsto pela CMp ou pelo CET. Desta forma, produz-se a 

existência de um período de pesca do bagre na INC 2004 invisibilizando o que está previsto 

na CMp e no CET, a inexistência de bagre no estuário da Lagoa dos Patos no período de 

pesca estabelecido. Esta atitude de deboche institucionalizado só pode ser explicada se 

articulada a outra verdade para se atingir os objetivos supracitados: 
 

Entrevistado (ba): Por que que funcionou? Porque não tinha mais bagre! Se tivesse 
uma boa safra de bagre ainda todo mundo ia querer pescar nas épocas de maturação 
e de incubação. 
Gustavo: Ah, por isso que eles (os pescadores) não chiaram? 
Entrevistado (ba): Claro que não chiaram! Não tinha mais (bagre)! Agora se volta, 
olha só que bom! 

 
Segundo a Profa. Dra. Enir G. Reis, se a pesca de bagre não tivesse entrado em 

colapso todo mundo ia querer pescar nas épocas de maturação e de incubação dos juvenis de 

bagre. Dito de outro modo, o pescador artesanal teria uma tendência natural a levar os 

recursos pesqueiros ao colapso, conforme a falácia os pescadores artesanais são 

predadores155 discutida no item 4.2.2  e novamente o personifica como um exemplar da 

Tragédia dos Comuns de Hardin (1968). 

No caso do camarão-rosa, o período de pesca é resultado de uma relação mais 

complexa que os demais entre o ciclo conceitual produzido pela comunidade epistêmica e o 

ciclo de atividades da INC 2004, pois ambos aparentemente são dissonantes no que se refere 

ao início da pesca de camarão-rosa no estuário da Lagoa dos Patos. Como pode ser visto na 

Tabela 5, o início da pesca de camarão-rosa previsto pela  INC 2004 é primeiro de fevereiro 

enquanto que D’Incao (1991: p.168) já afirmava em 1991 que o momento correto de início da 

pesca deveria ser início de março quando o camarão-rosa atinge o tamanho permitido para a 

pesca na INC 2004. A recomendação de D’Incao (1991), com o aumento do período de 

proibição da pesca de camarão-rosa, visa preservar uma maior biomassa de matrizes que 

realizam a migração no sentido estuário-oceano para compor um suposto estoque adulto de 

camarão-rosa no oceano. Esta proposta de D’Incao (1991) não prevaleceu na formulação da 

INC 2004: 

                                                
155 Vale lembrar que no RS esta falácia decorre da falácia o pescador artesanal é ignorante e resiste às 
mudanças tecnológicas. 
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Então, o que acontecia? A gente terminava tendo que fazer uma média de todos (os 
pontos de amostragem) e a média normalmente não saia na época que eles (os 
pescadores) queriam. Então o que eles queriam? Eles queriam abrir sempre dia 
primeiro de fevereiro156, porque as medições normalmente dava em março, a 
média pra poder pescar. Então, o que a gente fez? A gente mudou a orientação. O 
que acontece: se tu for olhar a safra do camarão de dezembro e janeiro é um 
camarão grande, normalmente, porque é um camarão que ficou do ano passado, do 
ano anterior. Então ele é um camarão de bom tamanho. Então o que acontece? A 
gente pensou da seguinte maneira: “Vamos proteger esse camarão, deixar esse 
camarão sair, pra esse camarão se reproduzir. Já vai estar num tamanho bom, já 
quase na época, na hora de reproduzir”. Então o defeso tá montado em cima da 
proteção desse migrante, de inicio de ano, de final de ano e inicio do outro. Então 
esse é o defeso: o defeso é aberto dia primeiro de fevereiro para que o camarão 
que tá do tamanho suficientemente grande dentro da lagoa em dezembro e janeiro 
pudesse sair... (bb) 

 
Como pode ser visto, a proposta de primeiro de fevereiro foi aceita pelo Prof. Dr. 

Fernando D’Incao após uma mudança de orientação em relação às médias de início de março 

explícitas em sua bibliografia para o camarão-rosa atingir os 9 cm ao passo que foca-se na 

proteção da migração estuário-oceano (recrutamento) do camarão grande de dezembro e 

janeiro para sua reprodução no oceano. Este camarão grande de dezembro e janeiro que ficou 

do ano passado está presente também na bibliografia científica como alguns indivíduos que 

permanecem no estuário até a idade de dez meses (DINCAO, 1990: p.162). Ademais, a 

mudança de orientação é visível em publicações mais recentes (por ex. VINICIUS; DINCAO, 

2006: p.14), quando se aponta que a abertura da safra em fevereiro teria sustentação nas 

curvas estimadas para ambos os sexos de camarão-rosa de aproximadamente 9 cm que no 

estágio de pós-larva sub-estágio 6 teriam seu maior fluxo migratório do oceano a partir de 

outubro e novembro com a salinização do estuário. Em decorrência de se adotar um ciclo 

hidrodinâmico como padrão para a normalização dos ciclos biológicos, toma-se como pico 

padrão os meses de outubro e de novembro (ver item 5.3.3). É nesta padronização que se 

apoia as curvas estimadas para ambos os sexos que apontam para uma abertura de safra em 

fevereiro, pois o camarão-rosa atinge o tamanho de 9 cm após os 4 ou 5 meses de idade (ver 

D’INCAO, 1983; 1984). 

Neste sentido, a mudança de orientação para o período de pesca do camarão-rosa ter 

início em fevereiro ao invés de março representa, na verdade, uma mudança do que conta 

enquanto aspecto significante da realidade para o MM que é tomado enquanto padrão. Uma 

                                                
156 No entanto, a proposta de primeiro de fevereiro que, segundo o prof. Dr. D’Incao, as comunidades de pesca 
queriam foi, na verdade, uma contra-proposta feita dentro de um contexto desfavorável para o CET, o FLP. 
Conforme pode ser visto no item 5.1, o MT é feito a partir de uma concepção de tempo flexível e dificilmente a 
proposta de uma data fixa para o caso do camarão-rosa partiria das comunidades de pesca. Sobre o FLP como 
um espaço de produção da INC 2004 desfavorável ao CET, ver item 5.3.2. 
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nova realidade então é produzida de modo a preservar matrizes reprodutivas, os camarões 

grandes de dezembro e janeiro, e garantir que elas migrem para compor um suposto estoque 

adulto no oceano. 

Como foi visto no item 5.3.3, a existência de tal estoque adulto com capacidade 

reprodutiva no RS nunca foi comprovada. Embora se tenha dúvidas sobre tal estoque adulto 

com capacidade reprodutiva no RS, publicações como a de D’Incao (1991: p.162) atribui a 

atividade pesqueira no estuário da Lagoa dos Patos como a responsável pela sua ausência: 
 

O efeito da pesca sobre a população é muito forte, chegando a um nível tal, que o 
número de indivíduos que atingem o oceano seria pequeno ou nulo, havendo uma 
forte diminuição na abundância relativa da espécie conforme a proximidade do 
oceano. Este fator poderia contribuir efetivamente para os baixos rendimentos dos 
arrastos realizados na plataforma continental do Rio Grande do Sul e também 
significaria que a população de juvenis da Lagoa dos Patos praticamente não 
fecharia seu ciclo de via, ou seja, não recrutaria na área dos adultos. 

 
Mais uma vez, a falácia os pescadores artesanais são predadores operam 

estrategicamente no sentido de produzir um responsável pelo colapso de recursos 

pesqueiros157 dentro do paradigma da Tragédia dos Comuns de Hardin (1968). Como pode ser 

visto, esta falácia influencia na produção de um período de pesca do camarão-rosa na INC 

2004, ainda que dentro de uma mudança de orientação, no sentido de se conservar matrizes 

reprodutivas do estuário da Lagoa dos Patos que (pre)supostamente não tem contribuído com 

o estoque adulto com capacidade reprodutiva, embora nada se saiba sobre tal estoque adulto. 

Em função desta falácia sobre o pescador artesanal, dois critérios do MM são 

postulados para a produção do período de pesca do camarão-rosa contida na INC 2004: a 

proteção de um período de recrutamento, visando a conservação dos camarões de tamanho 

grande do ano anterior, e o tamanho de camarão-rosa  considerado bom para o início da pesca 

(9 cm). Estes critérios operam de modo a produzir o primeiro de fevereiro enquanto data 

aceitável para o ratio governamental para a abertura da safra. 

Portanto, há uma relação entre os períodos de pesca e o ciclo conceitual oficializados e 

esta relação é construída com base no paradigma da Tragédia dos Comuns e no mito do 

totalitarismo epistêmico. Na relação entre os períodos de pesca e o ciclo conceitual oficiais, 

observa-se que a INC 2004 incide, proibindo a pesca, sobre parte do pico de recrutamento de 

juvenis de tainha (julho a setembro), de bagre (junho-setembro) e de camarão-rosa (dezembro 

e janeiro); sobre o considerado principal período de recrutamento da corvina no estuário 

(durante o outono) resultante da desova de primavera; sobre parte ou todo período de 
                                                
157 Sobre a produção de verdades para responsabilização do pescador artesanal do colapso dos estoques 
pesqueiros, ver item 4.2. 
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migração estuário-oceano do plantel de fêmeas de bagre (dezembro e janeiro) ou de corvina 

(março) e bagre para desova; e sobre o período de incubação e liberação dos juvenis de bagre 

(fevereiro). 

Entre os períodos de pesca inscritos na Tabela 5 é possível visualizar um Período de 

Defeso que fecha o ciclo de atividades pesqueiras na INC 2004: de primeiro de junho a 

primeiro de outubro de todos os anos. Este intervalo compreende um período de tempo em 

que é proibido a pesca de qualquer um dos quatro recursos pesqueiros (ver FIGURA 16). O 

período de defeso tem sido uma política estratégica de manejo de recursos pesqueiros em que 

se estabelece a proibição da pesca em períodos considerados pelo Estado Moderno brasileiro 

como incorretos para a pesca, sobretudo durante o período de reprodução das espécies 

(SEAP, 2003: p.17). Embora no caso do estuário da Lagoa dos Patos este Período de Defeso 

não incida sobre o período reprodutivo de nenhum dos quatro recursos pesqueiros 

regulamentados pela INC 2004 que a CMp descreve, ele atua no período de recrutamento das 

espécies. 

Ademais, o Período de Defeso não pode ser visto isolado dos períodos de pesca 

estabelecidos na INC 2004, como bem pontua uma das integrantes da comunidade epistêmica 

que governamentaliza o MM: 
 

Então olha aqui, ó, se tu olhar aqui, nós botamos o bagre: março, abril e maio. 
Tá?! Bagre: março, abril e maio... onde é que tá esse bagre? Esse bagre não existe, 
esse bagre. O bagre tá la fora, o bagre não tá ai. Mas o bagre já não estava mais 
sendo capturado, né. Então isso aqui foi uma coisa que se botou porque se tu 
olhar o restante do ano tá coberto pelas três espécies. (...). Claro, o pescador 
dizia: “mas que bagre que tem?!”. “Mas é justamente isso! Vocês querem o que?!”. 
É claro que o pescador de São Lourenço chiou... Claro, né! Mas aí isso era aquela 
discussão, aquela democracia meio baguncenta, bagunçada, assim e tudo. Porque 
não tem bagre que exista aqui. Teoricamente, teoricamente esse bagre aqui, que 
aparece em março, é o bagre que já liberou os embriões, tá. Porque ele incuba 
oralmente e ele libera. É um bagre que tá pronto pra sair pro mar de novo, mas é um 
bagre que ninguém quer pescar! Sabe por que? Porque ele é muito magro! Porque 
tudo o que ele tinha de energia se foi pros embriões, e ele passa mais de um mês sem 
comer, né. Então é um bagre esquálido, coitadinho lá, não sei o que. Então ele se vai 
correndo lá pro oceano porque ele vai recuperar as forças la. Então ninguém quer 
pescar isso aqui! Mas em compensação, se tu for ver, março, abril e maio, o que 
ele pode pescar? Tainha e camarão. Então pra que ele vai pescar esse bagre que 
não vale nada? Vai pescar primeiro camarão. Se não der camarão, vai pescar 
tainha. (...). Então tu imagina: chega a tainha, não tem camarão, todo mundo em 
cima da tainha! Não tem refresco! Pesca de peixe-rei dirigida existe, mas é muito 
menos intenso do que qualquer uma delas. Essas aqui são alvo, direcionado: todo 
mundo vai para isso. (ba) 

 
Como pode ser visto no exemplo da discussão do bagre, o Período de Defeso deve ser 

visto articulado aos períodos de pesca previstos na INC 2004 bem como estes devem ser 

vistos como articulados entre si (‘...o restante do ano tá coberto pelas três espécies’; ‘...se tu 
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for ver, março, abril e maio, o que ele pode pescar? Tainha e camarão’). Esta articulação tem 

o objetivo de distribuir o esforço de pesca entre os recursos regulamentados e assim diminuir 

ao máximo o esforço de pesca (‘...pra que ele vai pescar esse bagre que não vale nada? Vai 

pescar primeiro camarão. Se não der camarão, vai pescar tainha’). 

Portanto, o ciclo de atividades pesqueiras da INC 2004, composto pelo Período de 

Defeso e pelos períodos de pesca, atua nos períodos de reprodução (bagre, corvina e camarão) 

e de recrutamento (camarão, tainha, bagre e corvina) das espécies, em uma apropriação local 

da política estratégica de manejo de recursos pesqueiros do governo federal articulada a uma 

política local de manejo de recursos. Neste sentido, há uma relação entre o ciclo conceitual 

produzido enquanto padrão pela comunidade epistêmica que governamentaliza a INC 2004 e 

o ciclo de atividades da INC 2004 que emerge no Calendário que é tornado Oficial na INC 

2004, conforme a proposta de Evans-Pritchard (2007) ampliada pelas proposições de Le Goff 

(2003). Dito de outro modo, o ciclo de atividades da INC 2004 imbuído do significado 

hidrodinâmico e biológico produzido e mobilizado pela comunidade epistêmica que 

governamentaliza a INC 2004 surge enquanto Calendário Oficializado. Este Calendário 

Oficializado pode ser visto na Figura 16. 

Assim produzido, o Calendário Oficializado está de acordo com as premissas da 

moderna ciência da pesca. Segundo McGoodwin (1990), Wilson et al. (1994) e Acheson e 

Wilson (1996), a moderna ciência da pesca tem como premissas o controle biológico do 

recrutamento e das matrizes reprodutoras da população de uma dada espécie com o objetivo 

de limitar o esforço de pesca ao nível previsto pelos modelos bioeconômicos Gordon-

Schaefer, onde o MEY atinge o MSY. Como foi visto acima, o Calendário Oficializado, 

enquanto articulação do ciclo conceitual e do ciclo de atividades estabelecidos pela 

comunidade epistêmica que governamentaliza a INC 2004, atua sobretudo no sentido de 

proteger o período de recrutamento e/ou reprodutivo visível ao ratio governamental dos 

quatro recursos pesqueiros regulamentados com o objetivo de limitar o esforço pesqueiro dos 

pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos Patos. A proteção dos recursos pesqueiros está 

de acordo com as falácias sobre os pescadores artesanais, a personificação da Tragédia dos 

Comuns, contra os quais estes recursos devem ser protegidos. 

Ao mesmo tempo que o calendário emerge da relação entre um ciclo de atividades e 

um ciclo conceitual, ele é o princípio ordenador da relação entre ambos (LE GOFF, 2003) e 

incorpora uma determinada concepção de tempo (HASSIG, 2001). Como pode ser visto na 

Figura 16, o Calendário Oficializado não segue a ordenação do Calendário Gregoriano 

adotado pela maior parte do ocidente. O ciclo anual do Calendário Oficializado da INC 2004 
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ordena os processos hidrodinâmicos e biológicos e a sucessão dos períodos de pesca com 

início no segundo semestre de um ano e fim no primeiro semestre do ano seguinte do 

Calendário Gregoriano. Na Tabela 5, a abertura e o fechamento dos períodos de pesca 

também são ordenados do segundo semestre de um ano para o primeiro semestre do ano 

seguinte (Por ex.: pesca da tainha de outubro a maio). O Calendário Oficializado da INC 2004 

para a pesca no estuário da Lagoa dos Patos difere do Calendário Gregoriano quanto a 

ordenação do ciclo anual com princípio e fim distintos. 

Por outro lado, a medição do tempo do Calendário Oficializado da INC 2004 se dá 

com base no Calendário Gregoriano: divide-se o ciclo anual em 12 meses em um total de 365 

dias, com base na movimentação dos astros. Segundo Le Goff (2003), a movimentação dos 

astros no Calendário Gregoriano, que surgiu na Europa, é assunto da CMp. Neste sentido, 

ambos são baseados em uma lógica científica e se articulam através dos mesmos marcos 

temporais (dias, meses e ciclo anual) e prazos fixos (dias, meses e ciclo anual com igual 

duração nos dois calendários) para a medição do tempo. 

Ademais, como pode ser observado na Tabela 5, todos os períodos de pesca do 

Calendário Oficializado tem as mesmas datas fixas todos os anos (Primeiro de outubro a 31 

de maio para a pesca da tainha; primeiro de fevereiro a 31 de maio para a pesca do camarão-

rosa, etc.). A fixação de datas foi uma exigência da burocracia estatal para operacionalizar as 

ações das instituições de fiscalização: 
 

Gonzalo158: Um dos problemas é a data única, né. Porque os pescadores diziam que 
os diferentes Sacos da Lagoa, de diferentes regiões, o camarão fica pronto quase o 
ano todo. 
Entrevistado (ba): É! 
Gonzalo: Como o IBAMA não pode fiscalizar um lugar sim e um lugar não ou 
todos que se pesca aqui e ali não e ainda tem a migração, eles optaram com uma 
data única. 
Entrevistado (ba): É! 
Gonzalo: É, até talvez fosse um compromisso do ponto de vista operacional uma 
coisa válida. Mas de repente quando é essa data única é que... poderia tirar um 
pouquinho a força e ser mais flexível né. (1:05:52) 
Entrevistado (ba): É, é, com certeza! 

 
De acordo com o trecho da entrevista acima, a impossibilidade operacional da 

instituição Estatal responsável pela fiscalização do cumprimento da INC 2004, o IBAMA, de 

fiscalizar diferentes comunidades de pescadores que exercem a pesca sob a lógica de multi-

calendários levou a opção pela comunidade epistêmica de uma data única e fixa para todo o 
                                                
158 O Dr. Gonzalo Velasco Canziani, hoje professor Adjunto da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
intermediou o contato com a Profa. Dra. Enir Girondi Reis e participou ativamente da entrevista 
complementando diversas respostas dadas por ela. O Prof. Dr. Gonzalo Velasco foi orientando de mestrado da 
Profa. Dra. Enir Girondi Reis. 
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estuário da Lagoa dos Patos. Estes prazos fixos produzidos pelos mesmos marcos temporais 

para a medição do tempo é o aspecto quantitativo e cronológico do tempo. 

O ciclo de atividades do Calendário Oficializado da INC 2004 com prazos de medição 

afixados, tanto para os dias e meses do ciclo anual quanto para os períodos de pesca, para 

todo o estuário, como pode ser visto na Figura 16 e na Tabela 5, denuncia a incorporação de 

uma concepção de tempo fixo e homogêneo. O tempo fixo e homogêneo resulta, para 

Gourevitch (1975), em uma forma do tempo progressiva, vetorial e linear que Chesneaux 

(1989) chama de tempo moderno. O tempo moderno, por sua vez, é resultado da modalidade 

técnico-científica de mediar a relação do homem com a natureza (RICOEUR, 1975). O tempo 

fixo, linear e homogêneo do Calendário Oficializado da INC 2004 resulta de uma mobilização 

e produção de conhecimentos, mitos e verdades (científicas) sobre os pescadores artesanais, a 

hidrodinâmica estuarina e o ciclo migratório de recursos pesqueiros feita pela comunidade 

epistêmica que governamentaliza o MM no RS na produção de um ciclo conceitual e de um 

ciclo de atividades que articulam-se ao conhecimento astronômico que embasa o Calendário 

Gregoriano. 

Dentro desta concepção de tempo do Calendário Oficializado da INC 2004, as 

medidas do tempo são tornadas exatas e as irregularidades do tempo são eliminadas 

padronizando, além do ciclo conceitual como foi visto no item anterior, o ciclo de atividades 

de pesca em todo o estuário da Lagoa dos Patos. Por outro lado, a organização de um ciclo de 

atividades com diferentes períodos de pesca (pesca de camarão-rosa: fevereiro a maio; tainha: 

de outubro a maio, etc.) e de Defeso (de junho a outubro), individualiza diferentes tempos ao 

longo do ciclo anual e com diferentes prazos (pesca de camarão-rosa: 4 meses; tainha: 8 

meses; corvina e bagre: 5 meses) e, portanto, conferem heterogeneidade ao conteúdo 

qualitativo do tempo do Calendário Oficializado da INC 2004 (ver TABELA 5 e FIGURA 

16). 

O aspecto quantitativo e cronológico e o conteúdo qualitativo do tempo conferem um 

ritmo fixo/regular/homogêneo e, ao mesmo tempo, variável às qualidades do tempo do 

Calendário Oficializado da INC 2004. Esta variabilidade, no entanto, é regularizada: os 

prazos fixos e homogêneos dos meses permite que os tempos individualizados sejam 

mensurados e, consequentemente, previsíveis e mecânico. A crença na possibilidade de 

predizer o movimento de tudo a qualquer tempo, a previsibilidade, é inerente à lógica 

reducionista da mecânica clássica, segundo Mitchell (2009). Desta forma, com este ritmo 

mecânico e com uma variabilidade regularizada, os ciclos conceituais e de atividades do 

Calendário Oficializado da INC 2004 tornam-se previsíveis e perfeitamente articuláveis ao 
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Calendário Gregoriano. O aspecto quantitativo regular e homogêneo torna mensurável o 

conteúdo qualitativo do tempo heterogêneo/variável e, portanto, visível ao ratio 

governamental em uma perspectiva positivo-reducionista. Neste sentido, além de espelho, o 

Calendário Oficializado da INC 2004 é uma peça do universo mecânico de Newton. Para 

Foucault (1987), a regularidade torna o tempo de boa qualidade para o controle do poder, ou 

seja, torna o tempo disciplinar. Portanto, a concepção de tempo incorporado no Calendário 

Oficializado pode ser considerada moderna e disciplinar e é resultado de um modo técnico-

científica ou positivo-reducionista de mediar a relação homem/natureza, o modo de conhecer 

do ratio governamental, que tem o objetivo de controle do ciclo de atividades de pesca. 

O tempo moderno do Calendário Oficializado da INC 2004 é, portanto, um constructo 

social e cultural gerado pela mobilização de recursos materiais e intelectuais pela comunidade 

epistêmica que governamentaliza o MM da pesca no RS. Dito de outra forma, a produção do 

do Calendário Oficializado da INC 2004 e de sua concepção de tempo é feita dentro de 

regimes epistemológicos de inteligibilidade. Conforme foi pontuado ao longo da discussão 

acima, os regimes epistemológicos de inteligibilidade seguem a linha paradigmática da 

Tragédia dos Comuns de Hardin (1968) e dos modelos bioeconômicos de Gordon-Schaefer, 

ambos inscritos em uma perspectiva reducionista. Estas linhas paradigmáticas se desdobram 

em mitos como o totalitarismo epistêmico, verdades/falácias sobre pescadores artesanais (os 

pescadores artesanais são predadores, o pescador artesanais é ignorante, etc.), em uma 

versão do colapso de recursos pesqueiros que responsabiliza a pesca artesanal, em condições 

institucionais e técnicas para a implementação pelo IBAMA da INC 2004. Longe de ser um 

instrumento neutro de manejo de recursos pesqueiros, o Calendário Oficializado está situado 

em uma epistemologia de acordo com a perspectiva situacional de Santos (2005), a do modo 

de conhecer do ratio governamental, e faz parte de uma tecnologia de governo, a INC 2004, 

para a imposição do tempo disciplinar. 

Entender o tempo como um constructo social e cultural é a chave da política do tempo. 

No caso da concepção de tempo do Calendário Oficial da INC 2004, a política do tempo está 

inserida nas políticas públicas de manejo de recursos naturais de Lertzman (2009). Em âmbito 

nacional, as políticas públicas de manejo de recursos pesqueiros são voltadas a conservação 

dos estoques protegendo-se os períodos reprodutivos através do Período de Defeso. Em 

âmbito local, as políticas públicas nacional são apropriadas pela comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no RS no sentido de proteger, além do período reprodutivo, o 

recrutamento das espécies estabelecendo períodos de proibição de pesca para determinados 

recursos. Os períodos de proibição de pesca é considerado por McGoodwin (1990) como uma 
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estratégia de manejo de recursos pesqueiros moderno. Neste sentido, as estratégias do sistema 

de manejo de recursos pesqueiros moderno, como os períodos de Defeso do Calendário 

Oficializado da INC 2004, articulam-se às políticas públicas de manejo de recursos 

pesqueiros do Estado brasileiro em nível nacional e local. A articulação entre estratégias do 

sistema de manejo de recursos naturais moderno e políticas de manejo de recursos naturais 

também tem sido observada por Lertzman (2009). 

Operando com tais regimes epistemológicos de inteligibilidade, o Estado Moderno não 

rompe com seu caráter colonial que se funda com o início da governamentalização do MM no 

RS. Na produção e implementação da INC 2004, o Estado Moderno brasileiro vai forçar 

comportamentos em todas as comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos de uso de recursos naturais com base em um MM. Neste sentido, força-se 

transformações sociais e culturais nestes grupos que os conduz ao mundo moderno, em um 

processo e formação cultural de dominação que Thomas (1994) chama de colonialismo 

cultural. 

Os modelos de tempo mecânico e vetorial e de espaço homogêneo e tridimensional 

produzidos na INC 2004, conforme discutido neste item e no item anterior respectivamente, 

está de acordo com as discussões de Jean Chesneaux (1989) sobre o espaço-tempo na 

modernidade. Segundo este autor, a modernidade decompõe o continuum (homem)espaço-

tempo e os transforma em entidades de natureza distintas: o espaço é reversível em três 

dimensões enquanto o tempo é vetorial e irreversível, estendido em linha reta indo do passado 

para o futuro. Produz-se então o que Chesneaux (1989) chama de paradoxo espaço-temporal 

da modernidade. 

No entanto, o espaço e o tempo com natureza distintas e separados é apenas um modo 

formal de representação de ambos na produção do espaço imaterializado segundo o ratio 

governamental. Para Antoni Giddens (1991: p.29), no entanto, não há paradoxo espaço-

temporal da modernidade. A separação entre tempo e espaço ...não deve ser vista como um 

desenvolvimento unilinear, no qual não há reversões. O rompimento entre tempo e espaço 

possibilita a sua recombinação em outras bases sociais (GIDDENS, 1991). Dito de outro 

modo, não há paradoxo quando se concebe a separação tempo-espaço como resultado de uma 

operação epistêmica na produção de um espaço epistêmico. Para desfazer este paradoxo, o 

primeiro passo é entender o tempo moderno, como discutido anteriormente, a partir de Paul 

Ricoeur (1975): resultado de um modo de pensar e de agir científico e tecnicamente (modo de 

conhecimento científico) que se insere num quadro de relações do homem com a natureza na 
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Era Moderna. No caso estudado, o ratio governamental opera estrategicamente sobre a 

realidade separando espaço-tempo no sentido de construir o tempo e o espaço modernos.  

No caso do espaço, como foi discutido no item 2.3, a comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no RS opera estrategicamente modelando o espaço em nível 

imaterial segundo regimes epistemológicos de inteligibilidade. Desta forma, o espaço é 

inserido em um quadro de práticas socialmente organizadas, no ratio governamental, e abre-

se zonas de cognição para a apropriação do espaço, tornando-o dócil e passível ao governo. O 

estuário da Lagoa dos Patos, conforme o item 5.3.1.3, o espaço é imaterializado e tornado 

visível ao ratio governamental e passível a ações de governo ao ser homogeneizado sob o 

ponto de vista físico de definição de estuário. 

Do mesmo modo produz-se um tempo disciplinado na modernidade para a ação 

governamental. Na operação epistêmica que separa tempo-espaço, o tempo, tal qual o espaço, 

é apropriado e sofre os mesmos processos disciplinares. Neste item tem-se a produção de uma 

concepção do tempo incorporada no Calendário Oficializado da INC 2004, o tempo moderno, 

segundo regimes epistemológicos de inteligibilidade. Semelhante a modelagem do espaço 

discutido por Rose (2004) e Foucault (2008), há a produção de um modelo conceitual do 

tempo em nível de pensamento governamental que é tomado enquanto norma ou padrão. 

Neste sentido, produz-se um modelo ou representação do tempo inteligível ao ratio 

governamental, o tempo disciplinar, que abre zonas de cognição e torna o tempo do outro 

dócil e passível a ação governamental. A manipulação simbólica de como o tempo é 

apreendido ou representado, ou seja, a normalização disciplinar do tempo, é o que Rutz 

(1992) chama de apropriação do tempo. Neste caso, a modelagem, a representação, ou 

melhor, a imaterialização do tempo, assim como do espaço, é um processo de construção de 

conhecimento dentro de regimes epistemológicos de inteligibilidade do ratio governamental. 

O tempo disciplinado é um modo de conhecer o tempo do ratio governamental. O que foi 

feito a partir da produção do ciclo conceitual até este item é o primeiro passo para a 

modelagem do tempo na produção de um tempo moderno/disciplinar, a imaterialização do 

tempo do Calendário Oficializado da INC 2004. 

Portanto, na perspectiva adotada nesta tese, a recombinação do tempo e do espaço em 

novas bases, como afirma Giddens (1991), significa a reconstrução do continuum espaço-

tempo na produção de um espaço epistêmico disciplinado. O tempo, separado do espaço e do 

homem, é inserido em um novo contexto de relações sociais de produção de conhecimento do 

ratio governamental, em um espaço epistêmico disciplinado, e transformado em um objeto 

reconhecível, o tempo disciplinar (ou disciplinado). O tempo disciplinar, assim como o 
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espaço disciplinado, é produzido na modernidade. Em suma, na primeira dimensão da 

operação estratégica, o tempo disciplinado é imaterializado no espaço disciplinado na 

produção do próprio espaço (epistêmico) disciplinado através da INC 2004. 

Para Raffestin (1993), produzir uma representação do espaço, ainda que ela permaneça 

nos limites de um conhecimento, já é uma apropriação do espaço na medida em que o 

inscreve em um conjunto de relações e, consequentemente, num campo de poder. Neste 

sentido, bastaria a representação de um espaço para definir um território. A modelagem do 

espaço em nível imaterial é o primeiro processo de modelagem do espaço, segundo Nicholas 

Rose (2004). Portanto, a produção imaterial do espaço disciplinado feita nestes dois últimos 

itens é o início do processo de produção de um território em nível de pensamento 

governamental mediada pela INC 2004. 

No item seguinte será discutido a imposição do espaço(-tempo) disciplinado da INC 

2004 para a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Com a imposição 

deste modelo de espaço diciplinado da INC 2004, re-implanta-se no espaço do real o 

pensamento governamental e des-re-territorializa-se a coletividade regional de pesca. 

 

 

5.3.1.5. A implementação da INC 2004 

 

 

Com a re-implantação no espaço do real ou materialização dos modelos de espaço 

estuarino e da concepção de tempo do Calendário Oficializado da INC 2004, inicia-se a 

segunda fase da modelagem do espaço e o processo de des-re-territorialização da coletividade 

regional de pesca gerado pelo Estado Moderno via INC 2004, a territorialização do 

pensamento governamental de Rose (2004) (ver item 2.5). Como foi visto anteriormente, a 

INC 2004 tem incorporado um modelo de espaço disciplinado e, consequentemente, de tempo 

disciplinado produzidos via regimes epistemológicos de inteligibilidade dentro dos quais age 

o Estado Moderno na sua implementação. Esta (i)materialização do espaço é um modo de 

produção de um espaço (epistêmico) disciplinado via ação de governo. 

No que se refere a re-implantação do modelo de espaço estuarino no espaço do real, 

os limites físicos fixos do estuário homogêneo segundo o ponto de vista físico da INC 2004 

invisibiliza: 1 – os múltiplos territórios existentes na coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos já que reconhece a existência de atividades de pesca no estuário 

da Lagoa dos Patos, mas não faz qualquer menção a existência destes territórios; 2 – 
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estabelece um espaço de exclusão para comunidades de pesca que se localizam em regiões 

fora da zona estuarina estabelecida, mas que pescam no estuário da Lagoa dos Patos; 3 – não 

considera a dinâmica territorial das diversas comunidades da coletividade regional. Ao 

invisibilizar estes três itens, é imposto um novo modelo de espaço disciplinado, o estuário da 

Lagoa dos Patos na territorialização do pensamento governamental. 

Tal modelo de espaço é postulado como se não houvesse qualquer CET que operasse 

na produção de territórios tradicionais (i)materializando-se159. Para Bruno Latour (1986), o 

principal problema na relação entre CMp e poder é o que conta enquanto significantes 

aspectos da realidade. Neste sentido, o CET da coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos é ativamente tornado invisível e produzido como inexistente na re-

implantação do espaço estuarino concebido na INC 2004. Para Santos (2005), o que é 

ativamente produzido como inexistente por um modo de produção de não-existência assume a 

forma de ignorância em relação à realidade total e homogênea da modernidade. A 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos é tida, então, por este modo de 

produção de não-existência de saberes não-ocidentais ou monocultura do saber como uma 

massa homogênea de pescadores artesanais ignorantes. Novamente, está implícita a 

representação cínica do Outro própria, segundo McGoodwin (1990), da Tragédia dos Comuns 

de Garret Hardin (1968) e o mito do totalitarismo epistêmico denunciado por Walter Mignolo 

(2004). 

Os limites produzidos para a área estuarina tem sido usados também para manter o 

número de pescadores que atuam profissionalmente dentro da referida área. 

Consequentemente, a delimitação da área estuarina estabelece uma zona de exclusão de 

comunidades de pesca que não estão localizadas na área definida enquanto estuário da Lagoa 

dos Patos160. Deste forma, cada pescador artesanal é visto enquanto uma unidade de esforço 

sobre o estoque pesqueiro estuarino. O princípio do modelo bioeconômico Gordon-Schaefer, 

o MSY, para controlar o esforço pesqueiro está, assim, subjacente à delimitação da área 

estuarina. McGoodwin (1990) afirma que a restrição de acesso a determinadas áreas de pesca 

é uma das sete estratégias básicas de manejo de recursos para tentar resolver os dois 

problemas fundamentais da pesca, a conservação e a alocação dos recursos pesqueiros. 

                                                
159 Sobre os múltiplos territórios tradicionais produzidos pela coletividade regional de pesca do estuário da 
Lagoa dos Patos, ver itens 5.2 e 5.3. 
160 Ver Artigo 7o da INC 2004 onde o endereço de residência do pescador artesanal é requerido para se conseguir 
a documentação necessária para se ter acesso à atividade de pesca no Estuário da Lagoa dos Patos. 
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A delimitação de um espaço para a implementação de um MM tem sido registrada em 

pesquisas feitas em diferentes países. Em Zambia, o Departamento de Agricultura dividiu a 

várzea de Kafue Flats em quatro seções, de acordo com os limites distritais, com o objetivo de 

monitorar e implementar leis de regulação da pesca: Mazabuka, Monze, Namwala e 

Iteshiteshi Districts (HALLER; MERTEN, 2008). Nos EUA, as áreas dos rios Alsek e East 

foram delimitadas pela ADF&G com o objetivo de regular a pesca na Baía Dry e limitar o 

acesso de usuários (GMELCH; ORTH, 1990). No Brasil, a portaria que regulamenta a pesca 

de caranguejo-uçá (Ucides cordatus) define a sua área de abrangência aos limites 

administrativos dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina 

(HUGUENIN, 2005). 

Para Acheson e Wilson (1996), a circunscrição de unidades territoriais é uma 

precondição para qualquer sistema de manejo de recursos naturais. A delimitação de grandes 

unidades territoriais reflete um sistema de manejo sob controle do pensamento governamental 

enquanto pequenas unidades reflete o manejo feito por grupos tribais (ACHESON; WILSON, 

1996).  No caso da Lagoa dos Patos, uma grande unidade espacial de manejo, chamada de 

estuário da Lagoa dos Patos, é delimitada e homogeneizada sob o ponto de vista físico através 

da INC 2004 na implantação de um MM pelo ratio governamental engendrando o 

desaparecimento das pequenas unidades produzidas pelos diversos centros de poder operados 

pelos CETs da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Com tal definição do espaço estuarino materializada, torna-se visível ao ratio 

governamental onde aplicar o Calendário Oficial da INC 2004, incluindo as comunidades de 

pesca dentro e fora da zona de exclusão da ação da INC 2004. Dito de outro modo, torna-se 

possível a inserção do tempo no espaço disciplinado conferindo dinâmica ao território 

produzido pela Estado Moderno dentro de regimes epistemológicos de inteligibilidade. Por 

outro lado, como foi visto no item 5.2, cada uma das comunidades de pesca da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos possui uma dinâmica própria. Neste sentido, 

impor uma nova dinâmica territorial significa remodelar o tempo a ser inserido no espaço 

disciplinado, ou seja, significa tornar rotina uma determinada concepção de tempo. Este 

processo de rotinização do tempo envolve, segundo Rutz (1992), a normalização de um tipo 

de tempo sobre outros que provoca a desincorporação de um tempo e a incorporação de outro 

pelas pessoas e no seu cotidiano. 

A remodelação do tempo tradicional da coletividade supracitada na rotinização da 

concepção de tempo do Calendário Oficializado da INC 2004 pelo Estado Moderno 

estabelece novas formas e qualidades ao tempo e um novo continuum espaço(-tempo) da 
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coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, consideradas próprias da 

modernidade, dentro de regimes epistemológicos de inteligibilidade. 

A imposição do Calendário Oficializado da INC 2004 pelo Estado Moderno sobre a 

referida coletividade operaria estrategicamente uma mudança nos modos de medir os prazos e 

nos próprios prazos com a desmaterialização do tempo dos sinais de memória produzidos 

pelos CETs, sobretudo da quantidade e tamanho considerados “bons” de “peixe” para se 

iniciar uma safra, e a sua re-materialização em outros marcadores temporais como o relógio e 

as folhinhas do Calendário Gregoriano161. O aspecto quantitativo e cronológico do tempo 

tradicional da coletividade regional caracterizado por marcos flexíveis na medição dos prazos 

variáveis das distintas estações (‘verão de água doce’ e ‘de água salgada’; ‘inverno de água 

doce’ e ‘de água salgada’) e dos ciclos anuais (‘ano de água doce’, ‘de água salgada’ e ‘de 

água misturada’) em diferentes comunidades da coletividade regional (Coréia, Torotama, 

Passinho, Capivaras, etc.) seria substituído por um com prazos fixos e homogêneos de dias, 

meses e anos de igual duração que eliminaria as irregularidades do tempo tradicional, 

transformando-o em moderno. Consequentemente, os “anos” (de 7 a 16 meses) e as estações 

(2 a 9 meses) com diferentes prazos que variam entre as comunidades (Torotama, Coréia, 

Passinho, Capivaras, etc.) se transformariam em um ciclo anual único constituído de 12 

meses, conforme o Calendário Gregoriano, aplicado a todas as comunidades de pesca da 

coletividade regional do estuário da Lagoa dos Patos. 

A mudança nos marcadores temporais das sociedades tradicionais para a moderna tem 

sido amplamente documentada na bibliografia (ver GOUREVITCH, 1975; ELIAS, 1998; 

THOMPSON, 1998; LE GOFF, 2003; HALBWACHS, 2006; CANDEAU, 2012). Para 

muitos autores como Halbwachs (2006) e Thompson (1998), há uma guinada no foco 

perceptivo individual e coletivo dos ciclos naturais para os regulados por nós, como o relógio. 

Por outro lado, Le Goff (2003) e Halbwachs (2006) também afirmam que o cômputo do 

tempo na modernidade continuam a ser guiadas por marcos materiais, como o movimento dos 

astros no Calendário Gregoriano observados pela moderna astronomia por exemplo. Estes 

novos marcadores temporais (relógios e os movimentos dos astros computados pela ciência 

moderna) e o Calendário Gregoriano são resultado de um modo de técnico-científico de 

mediar as relações do homem com a natureza na modernidade (RICOEUR, 1975; LE GOFF, 

2003). Assim, a mudança no aspecto quantitativo e cronológico do tempo da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos operada pelo Estado Moderno ocorreria no 
                                                
161 Como foi visto anteriormente, o Calendário Oficializado se articula perfeitamente aos prazos marcados no 
Calendário Gregoriano. 
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sentido de impor um modalidade científica de mediação da realidade através do Calendário 

Oficializado da INC 2004. 

Vale ressaltar que o Calendário Oficializado da INC 2004, além de obedecer aos 

ciclos conceituais que governamentalizam o MM no RS, é produzido com o mesmo aspecto 

quantitativo e cronológico do tempo do Calendário Gregoriano e assim possibilita a 

articulação de ambos os calendários, resultantes de uma mesma modalidade técnico-científica 

de mediar a realidade. 

A imposição do ciclo anual do Calendário Oficializado da INC 2004 pelo Estado 

Moderno, com prazos afixados e homogeneizados, também operaria no sentido de remodelar 

a forma do tempo. A produção de distintos ciclos anuais (‘ano de água doce’, ‘de água 

salgada’ e ‘de água misturada’) e seu intercalamento ao longo do tempo estruturando um eixo 

em espiral em torno do qual giram os ciclos por cada um dos centros de poder da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos seria substituída pela produção de um ciclo 

anual padronizado com prazos afixados e homogeneizados por modalidades científicas de 

mediar a realidade linearizando o tempo. O tempo antes percebido tridimensionalmente em 

espiral passaria a ser percebido unidimensionalmente em linha reta. Neste sentido, a tentativa 

de produção de não-existência do tempo em espiral da coletividade regional de pesca daria 

lugar ao que Santos (2010) chama de monocultura do tempo linear residualizando o tempo 

tradicional. Consequentemente, a re-criação de um novo “ano”, e do mundo, ainda não 

conhecido, aberto a contingências, operado pelos CETs cessaria para dar lugar a (re)produção 

em cadeia linear e vetorial de um ciclo anual já conhecido, padronizado e previsto, operado 

estrategicamente por uma monocultura, o ratio governamental. Esta concepção de tempo 

linear imposta, como visto no item anterior, faz parte do sonho reducionista de previsibilidade 

denunciado por Mitchell (2009). 

Mais do que uma linearização qualquer da percepção do tempo, o Estado Moderno 

opera na imposição de um eixo através do Calendário Oficializado da INC 2004, de um ciclo 

de atividades através dos períodos de pesca e de Defeso. Os múltiplos tempos  

individualizados, praticados e percebidos diferentemente em cada uma das comunidades da 

coletividade regional (safras de tainha, de camarão, de corvina e de bagre; ‘anos terríveis’ e 

‘anos de safras’, ‘inverno de...’ e ‘verão de...’) e relacionados com os recursos pesqueiros 

regulamentados (tainha, camarão-rosa, bagre e corvina) seriam eliminados na imposição de 

um padrão de variabilidade, a prevista no Calendário Oficializado da INC 2004 conforme 

ciclo conceitual e de atividades (períodos de pesca e de Defeso) presentes na Figura 16. 
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Como exemplos, pode-se citar o início da safra de camarão-rosa antes de primeiro de 

fevereiro em “ano de água salgada” e “de água misturada”, da safra de corvina antes de 

outubro em “ano de água salgada” e “de água doce”, da safra de tainha miúda ou de água 

doce antes de outubro em qualquer um dos “anos” e da safra de bagre antes de março em 

todos os “anos” que estariam eliminados das comunidades da Coréia e da Torotama, por 

exemplo (ver FIGURAS 10-15). A supressão da safra de bagre antes de fevereiro nas 

comunidades de Capivaras e SL e a pesca de camarão antes de fevereiro das comunidades Z3 

e São Miguel são outros exemplos (ver item 5.2). Todas as comunidades de pesca da 

coletividade regional do estuário da Lagoa dos Patos teriam que executar o padrão de 

variabilidade padronizada do conteúdo qualitativo do tempo do Calendário Oficializado da 

INC 2004. 

Neste sentido, embora o conteúdo qualitativo do tempo continue sendo heterogêneo 

em ambas as concepções de tempo, dos calendários tradicionais e do Calendário Oficializado 

da INC 2004, a variabilidade deste último é padronizada. Se há uma variabilidade nos tempos 

individualizados em períodos de pesca de diferentes prazos (pesca de camarão-rosa: 4 meses; 

tainha: 8 meses; corvina e bagre: 5 meses) e no Período de Defeso (4 meses) dentro do ciclo 

anual, interanualmente o conteúdo qualitativo do tempo é homogeinizado (re)produzindo-se 

apenas um ciclo de atividades. 

A remodelação do tempo tradicional da coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos com mudanças em seu aspecto quantitativo e no conteúdo qualitativo através 

da imposição do Calendário Oficializado da INC 2004 pelo Estado Moderno opera 

estrategicamente no sentido de produzir um ritmo ao tempo e, ao ser inserido no espaço, uma 

nova dinâmica ao território outrora tradicional. O ritmo flexível, irregular e heterogêneo dos 

multicalendários tradicionais da coletividade regional de pesca operado pelos CETs 

comunitários seria substituído por um ritmo mecânico, fixo/rígido, homogêneo, variável, 

embora regularizado/normalizado, e, portanto, moderno do Calendário Oficializada da INC 

2004. Este ritmo produzido pela imposição do Calendário Oficializado da INC 2004 é típico 

da mecânica clássica Newtoniana, como apontam Prigogine (1998) e Mitchell (2009), e dos 

ritmos dos trabalhos nas fábricas, denunciados por Simone Weil (1979). 

Esta concepção de tempo moderna do Calendário Oficializado seria, então, rotinizado 

no cotidiano da coletividade regional de pesca e, consequentemente, substituiria a dinâmica 

dos multiterritórios tradicionais com o mesmo ritmo dos multicalendáricos operadas pelos 

CETs das comunidades de pesca por uma dinâmica territorial mecânica operada pelo ratio 

governamental. Portanto, mais do que uma unidade espacial, a produção de uma unidade 
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territorial operada pelo ratio governamental via INC 2004 impõe uma concepção de tempo, 

um ritmo, gerando uma nova dinâmica territorial com bases na modernidade. Esta dinâmica 

territorial é típica do que Rogério Haesbaert da Costa (2006) chama de modernidade clássica 

territorial-estatal. 

Ao estender para às comunidade de pesca da coletividade regional do estuário da 

Lagoa dos Patos a abordagem reducionista através da imposição de um ritmo mecânico, o 

Calendário Oficializado da INC 2004 torna-se também o sonho dos positivistas. Segundo 

Prigogine (1998), os positivistas vão advogar a extensão dos princípios filosóficos da 

mecânica clássica para toda a sociedade, a “física social”, fornecendo base racional para o 

controle e a domesticação da sociedade pelo poder. Este sonho positivo-reducionista é 

sustentado por dois mitos que operam na remodelação do tempo. Um deles é a previsibilidade 

que a teoria do caos e o princípio da incerteza trouxeram o Fim das certezas, como afirma 

Prigogine (1996)162. Todavia, no caso estudado, a imposição do Calendário Oficializado que 

opera sob uma perspectiva positivo-reducionista colocou fim às incertezas, às contingências, 

dos múltiplos calendários tradicionais existentes nas comunidades de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos. Esta imposição significa, nesta perspectiva, um retrocesso paradigmático em 

relação ao paradigma científico atual. O outro mito é a universalidade da ciência. Para Santos 

(2010), a rigorosa aplicação dos princípios filosóficos da mecânica clássica em todos os 

fenômenos sob nossa observação, inclusive à sociedades, independente do contexto social, 

econômico ou político tem bases no mito da universalidade da ciência (SANTOS, 2010), 

projeto colonial de extensão que o Calendário Oficializado da INC 2004 encampa. 

Esta nova dinâmica territorial operada pelo ratio governamental de paradigma 

positivo-reducionista, que emerge na modernidade, não seria apenas resultado de uma 

decomposição do continuum espaço-tempo tradicional, como sugerem alguns autores. 

Segundo Thompson (1998) e Elias (1998), o tempo moderno é abstraído como resultado da 

decomposição do continuum espaço-tempo das tradições em consonância com o que Jean 

Chesneaux (1989) chama de paradoxo espaço-temporal da modernidade. 

Com a produção de um espaço segundo o ponto de vista físico do estuário, de uma 

definição de pescador artesanal, de um Calendário Oficializado através da articulação de um 

ciclo conceitual e de atividades padronizado, e da inserção da concepção de tempo deste 

Calendário no espaço, que conferem a dinâmica territorial mecânica, há um trabalho no 

continuum espaço-tempo tradicional. No item anterior, foi discutido a partir de Giddens 
                                                
162 Para uma discussão mais aprofundada sobre a mudança paradigmática na CMp no início do século XX, ver 
item 2.1.1. 
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(1991), que na modernidade separa-se tempo e espaço que, por sua vez, são formados em 

dimensões padronizadas. Neste item complementa-se a discussão do item anterior com a 

perspectiva situacional de Santos (2005) sobre as práticas de produção de conhecimento. 

Segundo este autor, a prática de produção de conhecimento em qualquer modo de conhecer 

envolve um trabalho sobre pessoas e objetos que, desta forma, são inseridos dentro de espaços 

de conhecimento, um quadro de práticas socialmente organizadas. Deste modo, com a 

implementação de um MM no RS via INC 2004, há um trabalho no continuum espaço-tempo 

tradicional da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos que promove sua 

separação e a sua recombinação em novas bases sociais de produção de conhecimento. A 

implantação no espaço do real dos modelos de tempo e espaço normalizados da INC 2004 

envolve um trabalho sobre o continuum espaço-tempo tradicional na produção de uma 

modalidade de espaço disciplinado. As novas bases sociais em que o continuum espaço-tempo 

são recombinados são, portanto, as bases da modernidade. Dito de outro modo, na 

modernidade não há somente uma decomposição do continuum espaço-tempo tradicional, 

mas a produção de um novo, o continuum espaço-tempo moderno. 

Segundo Giddens (1991), a separação tempo-espaço é crucial para o desenvolvimento 

da modernidade porque abre múltiplas possibilidades de mudança liberando das restrições dos 

hábitos e das práticas locais para uma organização racionalizada ocidental. Nesta perspectiva, 

a separação tempo-espaço é crucial para o que Rutz (1992) chama de rotinização do tempo na 

medida em que os outros, no caso as comunidades de pesca, tem seu tempo desincorporado e, 

acrescenta-se, desmaterializado dos sinais de memória, como visto anteriormente. No caso 

estudado, o Estado Moderno de caráter colonial opera estrategicamente no rompimento entre 

tempo e espaço tradicionais e força a sua recombinação dentro de um novo contexto de 

relações sociais de produção de conhecimento que emerge na modernidade, o ratio 

governamental, e são transformados em um objeto reconhecível, o espaço(-tempo) 

disciplinados. Como foi visto no item 2, Jonathna Xavier Inda (2005) afirma que a análise e a 

representação da realidade são desenvolvidas e estruturadas a partir de regimes 

epistemológicos de inteligibilidade (conhecimentos e verdades produzidas e mobilizadas) de 

modo a torna-la inteligível ao ratio governamental e possibilitar ações de governo. Para a 

implementação de um MM no RS, o Estado Moderno age via INC 2004 dentro dos regimes 

epistemológicos de inteligibilidade discutidos acima (paradigmas positivo-reducionista, 

Tragédia dos Comuns e modelo bioeconômico Gordon-Schaefer; ciclos conceituais; ponto de 

vista físico de definição de estuário; mitos totalitarismo epistêmico, universalidade da ciência 

e falácias de pescadores artesanais; e condições institucionais) na produção de uma 
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modalidade de espaço(-tempo) disciplinado. O espaço do real é, então, remodelado na 

territorialização estratégica ou do pensamento governamental. 

Com a territorialização do pensamento governamental não há oposição entre o espaço 

modelado em nível de pensamento e o espaço do real.  Segundo Santos (2005: p.42), não faz 

sentido a oposição entre o real e o construído porque o que existe – conhecimento, objetos 

tecnológicos, edifícios, estradas, obras culturais – existe porque é construído. Deste modo, o 

espaço epistêmico disciplinado existe porque é modelado em nível de pensamento e re-

implantado no espaço do real. Dito de outro modo, o espaço epistêmico disciplinado é um 

espaço de produção de conhecimento (i)materializado. 

Em suma, a produção de um espaço disciplinado via operação epistêmica é um modo 

de produção de não-existência dos territórios tradicionais. A operação estratégica que produz 

um novo continuum espaço-tempo é modo específico de produção de não-existência: a 

separação do espaço e do tempo é parte de um processo de des-re-inserção do tempo no 

espaço e de inserção de ambos em novas bases sociais que os normalizam e os transformam 

em entidades de mesma natureza, a disciplinar. Desta forma, a relação moderna com o espaço 

e com o tempo são de mesma natureza, pois obedece a lógica disciplinar. Portanto, 

complementando a discussão do item anterior, na (i)materialização do espaço e do tempo 

disciplinado não há paradoxo espaço-tempo da modernidade. 

A (i)materialização do espaço e do tempo disciplinado na produção de um espaço 

epistêmico disciplinado confere uma nova dinâmica ou ritmo territorial à coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, como foi visto acima. Neste sentido, se a 

territorialização do pensamento governamental na implementação de um MM via INC 2004 

fosse bem sucedida, a dinâmica territorial imposta à coletividade regional de pesca seria 

mecânica na produção de uma modalidade de espaço(-tempo) disciplinado. A esta mesma 

conclusão chega Frederick Cooper (1992: p.210) ao estudar o esforço do poder colonial a 

adaptar o ritmo de trabalho de trabalhadores de Mombasa (Quênia) ao capitalismo industrial 

britânico: Refazer o tempo nas décadas de 1940-50 também refez o espaço (...) no sentido de 

compartimentalizar a África ou, expresso na perspectiva adotada nesta tese, no sentido de 

disciplinar a África. 

Uma outra consequência da produção desta modalidade de espaço disciplinado na 

implementação de um MM via INC 2004 seria a centralização das tomadas de decisão. A 

produção de uma única grande unidade territorial de MM de ritmo mecânico operada pelo 

ratio governamental via INC 2004 engendrando o desaparecimento os multiterritórios de MT 

com dinâmica flexível operados pelos respectivos CETs comunitários representaria, na 
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prática, a centralização das tomadas de decisão em uma única comunidade, a comunidade 

epistêmica que governamentaliza o MM, e a destruição dos múltiplos centros de poder 

comunitários da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Para Acheson 

e Wilson (1996) o manejo de recursos pesqueiros centralizado é tipicamente realizado por 

governos. Berkes e Folke (1998) e Wilson et al (1994) complementam afirmando que o 

manejo de recursos centralizado nas burocracias governamentais é característico das ciências 

newtonianas e biológicas. A implementação pelo Estado Moderno de um MM no RS via INC 

2004 centraliza as tomadas de decisão na comunidade epistêmica ao operar segundo regimes 

epistemológicos de inteligibilidade, que inclui não apenas um paradigma positivo-

reducionista, como apontam Berkes e Folke (1998), mas a Tragédia dos Comuns, o 

totalitarismo epistêmico, o universalismo da ciência moderna, falácias de pescadores 

artesanais, etc., mobilizados a partir da moderna ciência da pesca alocada na oceanografia 

biológica e das condições institucionais locais. Desvela-se, então, o caráter prático da INC 

2004 enquanto instrumento de normalização de condutas das comunidades de pesca e de 

centralização de poder na comunidade epistêmica que governamentaliza o MM no RS. 

De acordo com Inda (2005), as racionalidades das ciências autorizadas a produzir e 

mobilizar conhecimentos e verdades sobre determinado objeto definem o caráter 

epistemológico do ratio governamental, ou seja, definem os regimes epistemológicos de 

inteligibilidade que embasam a análise e a representação da realidade bem como as ações do 

Estado Moderno. Em qualquer modo de conhecer, segundo Santos (2005), as coisas do 

mundo e os seres humanos são colocados em um quadro de práticas socialmente organizadas 

e tornadas reconhecíveis dentro do quadro do que já existe. Os regimes epistemológicos de 

inteligibilidade dentro dos quais o Estado Moderno opera são considerados, nesta tese, um 

quadro de práticas socialmente organizadas que situam epistemologicamente o ratio 

governamental. O Estado Moderno, desta forma, é uma perspectiva no mundo social na 

produção de espaços sociais, como bem coloca Häkli (2001). Sendo que as ações do Estado 

Moderno na implementação de um MM no RS via INC 2004 ocorrem dentro dos regimes 

epistemológicos de inteligibilidade supracitados, o ratio ou pensamento governamental e a 

modalidade de espaço epistêmico disciplinado resultante da (i)materialização deste 

pensamento são epistemologicamente situados. 

Desta forma, o Estado Moderno vai gerir as coisas as pessoas e até o próprio governo, 

como pontua Foucault (2008), enquanto esquema de inteligibilidade inscrito em um marco 

epistemológico da racionalidade ocidental, o ratio governamental, e através de mecanismos 

práticos que normalizam a conduta, as tecnologias de governo. A INC 2004 representa, assim, 
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uma unificação das estratégias do MM e das políticas de manejo de recursos naturais: ele 

possui estratégias de manejo de recursos pesqueiros, como o Calendário Oficializado inserido 

em um determinado espaço com restrição de acesso, para a regulação do uso dos recursos 

pesqueiros. Segundo Lertzman (2009), o MM refere-se a regulação do comportamento 

humano em relação ao meio ambiente com base em conhecimento científico sobre recursos e 

ecossistemas e em instituições sociais, precedentes históricos e crenças do mundo ocidental 

sobre a natureza. Neste sentido, a INC 2004 é um instrumento de governo que se utilizada de 

estratégias de manejo de recursos pesqueiros para controlar uso dos recursos pesqueiros 

forçando um MM à coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, dentro de 

regimes epistemológicos de inteligibilidade, e consequentemente uma modalidade de espaço 

disciplinado. Quando o Estado governamentalizado atua dentro de um projeto cultural de 

dominação, forçando o curso da modernidade, ele tem caráter colonial, segundo Cohn (1996). 

Portanto, se o Estado Moderno fosse bem sucedido na produção de espaço e tempo 

disciplinados, ou melhor, de uma dinâmica territorial resultante da implementação de um MM 

via INC 2004, impor-se-ia um modo de conhecer, uma epistemologia, uma racionalidade 

ocidental, um ratio governamental sobre os “mares” produzidos pelos CETs das comunidades 

da coletividade de pesca do estuário da Lagoa dos Patos na implementação de um MT. 

Para Santos (2005), o processo de destruição dos conhecimentos tradicionais (CET) 

em favor de uma monocultura de um saber alienígena é chamado de epistemicídio. Do mesmo 

modo, o Estado Moderno de caráter colonial tenta produzir a não-existência dos CETs das 

comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos ligados ao MT 

em favor de uma monocultura marítima, a do ratio governamental, na implementação de um 

MM via INC 2004. O epistemicídio engendrado pelo colonialismo cultural acarreta a 

liquidação e a subalternização de grupos sociais cujas práticas se assentam nos conhecimentos 

eliminados (SANTOS, 2005). Nada mais eficiente para produzir sujeitos que ajam e pensem 

enquanto modernos, sob a ótica do colonialismo cultural, do exercício do poder na conduta de 

condutas no uso dos recursos pesqueiros, do que expropriar e destruir de uma só vez os 

modos e os meios de produção de territórios tradicionais, os CETs das comunidades de pesca, 

ao passo que impõe um modo de conhecer que produz um espaço disciplinado. 

 Com a territorialização estratégica, ou a (i)materialização do pensamento 

governamental, via INC 2004 investe-se, então, contra as bases (i)materiais dos CETs que 

produzem multiterritórios tradicionais da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos. Segundo Shiva (2003: p.25), a investida contra as bases (i)materiais dos sistemas 

locais de saber é o ápice da violência de um saber dominante contra os saberes alternativos 
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porque faz desaparecer o espaço (epistêmico) das alternativas ao passo que promove um 

espaço fragmentado de uma monocultura mental. No caso estudado os espaços epistêmicos 

tradicionais, ou territórios tradicionais, operados pelo CET da coletividade regional de pesca 

do estuário da Lagoa dos Patos no MT são produzidos enquanto inexistentes na 

(i)materialização de um espaço homogêneo e definido segundo o ponto de vista físico de 

estuário e de uma concepção de tempo linear, fixo/rígida e homogênea impondo uma 

dinâmica territorial característica de um ratio governamental inserido na modernidade 

clássica territorial-estatal. 

Segundo Haesbaert (2006), o território como um ato, uma ação, uma relação, um 

movimento, um ritmo, está sempre em processo de desconstrução e de reconstrução. Dentro 

da perspectiva desta tese, o território enquanto movimento, ritmo, e, portanto, dinâmico, é um 

espaço epistêmico em permanente construção. No entanto, o conflito ambiental territorial em 

perspectiva emerge porque o Estado Moderno de caráter colonial tenta impor um modo de 

conhecimento a partir e por meio do qual se dá o movimento de desconstrução e de 

reconstrução de territórios no estuário da Lagoa dos Patos. Dito de outra forma, a 

desconstrução dos multiterritórios tradicionais operados pelos CETs das comunidades da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, que possuem um ritmo ou uma 

dinâmica própria na implementação de um MT, é acompanhada por sua reconstrução com 

bases em uma modalidade de espaço disciplinado com dinâmica característica da 

modernidade clássica territorial-estatal na tentativa de implementação de um MM via INC 

2004. Portanto, há um processo de des-re-territorialização das comunidades de pesca da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos através de um epistemicídio 

(a)tentado pelo Estado Moderno de caráter colonial na implementação de um MM via INC 

2004. 

Este processo de destruição criadora de territórios na modernidade, na sua vertente 

colonial, enquanto modo de produção de não-existência de CETs na produção de uma 

monocultura do saber marítimo, revela-se no caso estudado como um brutal modo de 

conquista, para usar uma expressão de Dirks (1996), de espaços epistêmicos tradicionais da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. O Estado Moderno de caráter 

colonial opera remodelando o espaço (i)materialmente, ou seja, estrategicamente, na 

conquista de espaços epistêmicos tradicionais ao mesmo tempo que produz um espaço 

disciplinado por meio de um atentado epistemicida. 

O ratio governamental não é apenas situado epistemologicamente em regimes 

epistemológicos de inteligibilidade produzidos e mobilizados na formulação da INC 2004. 
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Segundo Rose (2004), as estratégias de governo são acumuladas de racionalidades práticas já 

desenvolvidas em locais particulares e raramente inventadas ab initio. Como foi visto no item 

4, os regimes epistemológicos de inteligibilidade que operam na produção de uma modalidade 

de espaço disciplinado via INC 2004 são resultado de um acúmulo de práticas desenvolvidas 

no setor pesqueiro gaúcho desde a década de 1950. Esta modalidade de espaço disciplinado 

na implementação de um MM, bem como muitos dos regimes epistemológicos de 

inteligibilidade, surge, por sua vez, na Europa Ocidental e na América do Norte a partir do 

final do séc. XIX com a fundação da moderna ciência da pesca (Por exemplo: o fascismo de 

apartheid entre pesca artesanal e industrial e as falácias sobre pescadores artesanais aplicado 

nas comissões de pesca da Inglaterra século XIX e os modelos bioeconômicos desenvolvidos 

na década de 1950 e a Tragédia dos Comuns na década de 1968 nos EUA, etc.) alocada na 

oceanografia biológica 163 . O ratio governamental, por sua vez, surgiu com a 

governamentalização do Estado Moderno territorial entre fins do século XVI e o início do 

século XVII na Europa ocidental, contemporâneo e associado ao surgimento da CM 

(FOUCAULT, 2008) e do colonialismo cultural enquanto formação e processo de dominação. 

Neste sentido, a burocratização do Estado e a produção de um Outro como lugar da 

inferioridade, por exemplo, existem desde o princípio governamentalização do Estado 

Moderno (ASAD, 1991; THOMAS, 1994; SAINT-PIERRE, 2004). Assim, o processo de 

governamentalização do Estado Moderno, inclusive no setor pesqueiro, tem uma longa 

história de desenvolvimento nos países europeus do Ocidente, a história da 

governamentalidade, que gera um acúmulo de experiência na produção do espaço(-tempo) 

disciplinado que surge com a modernidade. A modernidade é, então, consoante a Berman 

(1986), um tipo de experiência vital, uma experiência de tempo e espaço. Esta genuína 

experiência de tempo-espaço que se funda na modernidade vai compor a territorialidade dos 

Estados Modernos (HAESBAERT, 2006). 

Por outro lado, as comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa 

dos Patos também possuem múltiplas experiências espaço-temporais tradicionais, ou 

multerritorialidades, produzidas pelos respectivos CETs desde o sistema pesqueiro indígena 

na implementação de um MT (ver itens 4.1, 5.1 e 5.2). Portanto, o processo de des-re-

territorialização supradescrito encena a destruição das multiterritorialidades tradicionais da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos ao passo que o Estado Moderno 

tenta impor uma territorialidade, a da modernidade clássica territorial-estatal em sua vertente 

                                                
163 Sobre o surgimento da moderna ciência da pesca ver item 2.6.1. 
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colonial na implementação de um MM via INC 2004. Desta relação assimétrica entre 

epistemes na produção do espaço (epistêmico) marítimo nasce o conflito ambiental territorial 

no estuário da Lagoa dos Patos enquanto situação e experiência colonial, formação e processo 

de dominação, um modo de conquista de territórios tradicionais por um saber marítimo que se 

pretende como único centro de poder e, portanto, monocultural. 

Para Homi Bhabha em sua obra O Local da Cultura, a modernidade como a ideologia 

do começo e do novo produz o molde do não-lugar como o espaço colonial: O espaço 

colonial é a terra incógnita ou terra nula, a terra vazia ou deserta cuja história tem de ser 

começada, cujos arquivos devem ser preenchidos, cujo progresso futuro deve ser assegurado 

na modernidade (BHABHA, 1998: p.339). Para ser reconhecido enquanto tempo linear, é 

necessário apresentar uma ruptura, um início. Os sistemas lineares estão vinculados a um 

ponto inicial a partir de onde se calcula o tempo (HASSIG, 2001). O espaço colonial 

representa o tempo despótico, o presente disjuntivo da modernidade com o passado 

(BHABHA, 1998). A modernidade-mundo ...destrói e desqualifica o passado, reduz o futuro 

a uma simples projeção linear do presente (CHESNEAUX, 1989: p.202). Esta lógica 

moderna produz a não-existência do que é declarado atrasado em relação ao que é declarado 

avançado, segundo a norma temporal linear(izada). A modernidade cria a não-

contemporaneidade do contemporâneo (SANTOS, 2010), a formação histórica do entre-

tempo da modernidade (BHABHA, 1998) e, consequentemente, de um tipo específico de 

monocultura da mente, a monocultura do tempo linear (SANTOS, 2010). 

Para Giddens (1991), esta historicidade radical associada à modernidade depende de 

novos modos de inserção no tempo e no espaço. Tempo e espaço são recombinados para 

formar uma estrutura histórico-mundial de ação e experiência (GIDDENS, 1991). Na 

perspectiva adotada nesta tese, tempo e espaço não são apenas recombinados, mas 

reconstruídos na produção de um espaço epistêmico disciplinado. Tempo e espaço, separados, 

são inseridos em um novo contexto de relações sociais de produção de conhecimento do ratio 

governamental, em um espaço epistêmico disciplinado, e transformados em um objeto 

reconhecível, o espaço(-tempo) disciplinado. Os modos de inserção no tempo e no espaço da 

modernidade que pontua Giddens (1991) são, na verdade, modos de inserção do espaço-

tempo em um espaço epistêmico disciplinar, a (i)materialização do espaço disciplinar. 

Por fim, o paradoxo existente resulta da experiência ambiental da modernidade que ao 

mesmo tempo que une a espécie humana anulando todas as fronteiras geográficas e raciais, de 

classe e nacionalidade de religião e ideologia, desune nos despejando a todos num turbilhão 

de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. 
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Neste sentido, o paradoxo é uma unidade de desunidade (BERMAN, 1986) gerado por uma 

produção a partir do espaço, o tempo e o espaço disciplinados. O paradoxo é resultado da 

construção e implementação de um modelo estratégico impondo uma nova ordem social a um 

Outro por um gesto disciplinar, ou seja, é resultado da territorialização estratégica. 

No item seguinte, o último desta tese, serão descritos os processos de resistência à esta 

nova ordem social advinda da experiência espaço-temporal da modernidade que resultam na 

produção de espaços de R-existência ou de territórios híbridos pelos CETs das comunidades 

da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

 

 

5.3.2.Territorialização tática 

 

 
Em algum momento, passada a meia-noite, chega o silêncio. O silêncio entra, se 
instala e vence (Eduardo Galeano, 2001: p.124). 

 

 

Como se tem visto até aqui, a máxima de Francis Bacon de que conhecimento é poder 

tem sido válida no projeto colonial subjacente às políticas de manejo de recursos pesqueiros 

bem representada pela des-re-territorialização da coletividade regional na territorialização do 

pensamento governamental via implementação do MM prescrito pela INC 2004. Por outro 

lado, a destruição dos territórios tradicionais na imposição do pensamento governamental do 

Estado de caráter colonial não é aceita passivamente pela coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos. Neste contato de extremos racionais, para usar um termo de 

Plaza e Carlos (2000), é produzida uma relação assimétrica entre epistemes e instalam-se 

processos de resistência e um conflito na produção do espaço. Emerge o que Laschefscki 

(2011) chama de conflito ambiental territorial. Neste sentido, na perspectiva do território 

como conhecimento, pensar os conflitos ambientais territoriais é uma questão da política do 

conhecimento. Para Dirks (1992), se conhecimento é poder, a questão da política do 

conhecimento é a política de pensar sobre o poder e a resistência, ou seja, as relações de 

poder. No subitem anterior pensou-se sobre como o poder através de políticas de manejo de 

recursos pesqueiros no RS produz a des-re-territorialização supracitada. Neste item, serão 

discutidas como operam taticamente os modos de resistência na reapropriação do espaço 
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disciplinado pelos CETs na produção de um novo espaço, os de R-existência. Dito de outro 

modo, perspectiva-se a territorialização tática164. 

A execução da Portaria 171/98, posteriormente substituída pela INC 2004, depende da 

ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

e da Patrúlia Ambiental (PATRAM), instituições governamentais responsáveis por fiscalizar 

o cumprimento da lei e, portanto, territorializar o pensamento governamental. Por outro lado, 

no cotidiano das comunidades da coletividade regional de pesca, a INC 2004 é subvertida 

e/ou ganha novos significados, diversos daquele proposto em lei. Para a discussão que se 

propõe, pode-se destacar a partir do Relatório do quadriênio 2003/2007 do IBAMA publicado 

em 2008 duas fases na orientação da fiscalização realizada pelas instituições governamentais 

desde o início da implementação da atual regulamentação do uso de recursos pesqueiros no 

estuário da Lagoa dos Patos que conferem contexto para as táticas de territorialização: a 

primeira de atuação passiva e a segunda de atuação pró-ativa. As duas fases representam, 

portanto, dois modos de ação da fiscalização. É o será visto nos itens a seguir. 

 

 

5.3.2.1. Fiscalização parte I: a atuação passiva. 

 

 

Quando a Portaria 171/98 foi formulada, o Estado brasileiro vivia uma crise que se 

iniciou nos anos 1980 e se aprofundou nos anos 1990 com o desmonte, as privatizações e a 

redução da capacidade regulatória deste mesmo Estado (BRITO, 2013). O setor pesqueiro 

também vai sentir os efeitos desta crise. Dentro deste contexto, as práticas de ação diferencial 

do Estado do tipo fascista de apartheid no setor pesqueiro também vão ser influenciadas. No 

que tange às indústrias de pesca vai haver o fim dos polpudos incentivos fiscais dados pelo 

Estado, como foi visto no item 4. Já no que se refere à pesca artesanal, a diminuição da 

capacidade de fiscalização do Estado via SUDEPE, ainda nos anos 1980, e IBAMA, nos anos 

1990, também ocorre e vai ser sentida pelas comunidades de pesca do estuário da Lagoa dos 

Patos (‘Então aí cumeçô, já cumeçô virando: a SUDEPE já cumeçô relaxando, a fiscalização 

já num deram conta do recado mais. (...). Isso aí foi pros anos de oitenta também. (...). Foi 

relaxando, relaxando, né, e foram deixando, foram esquecendo, esquecendo...’). Mediante 

corte de verbas, os órgãos de fiscalização passam a atuar com orientação passiva, ou seja, 

                                                
164 Por razões de segurança dos entrevistados, as falas não serão identificadas neste subitem. 
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sobretudo através de denúncias. Este modo de ação vai se estender até o ano de 2007, quando 

inicia-se um período de transição (IBAMA, 2008), discutido no próximo item. 

O enfraquecimento das instituições estatais responsáveis pela fiscalização, como o 

IBAMA e a PATRAM, a partir dos anos 1980 até o ano de 2007, vão ser apropriadas pelas 

comunidades de pesca e ganhar uma dinâmica própria no interior delas. É dentro deste 

contexto que se formam a partir da década de 1980 os espaços de R-existência após o colapso 

dos recursos pesqueiros no RS na década de 1970 ocasionada pela tentativa de produção de 

um espaço disciplinado através da implantação de um MM, como pode ser visto nos 

exemplos a seguir. 

A ação do IBAMA e da PATRAM vai ser mediada pela lógica dos CETs 

comunitários. As comunidades da coletividade regional de pesca só vão apelar a estas 

instituições quando houver uma intersecção do que está prescrito em lei e o que é previsto 

dentro das regras de conduta do MT, sobretudo a ética do respeito (‘No ano passado [2006] 

deu até guerra na Agulha! O IBAMA registrou três pessoa na mesma andana. Foi a PATRAM 

e recolheu as rede dos dois irmão daquele que chamou a PATRAM’). No caso da “guerra na 

Agulha”, o desrespeito à posse do pesqueiro (‘andana’) de um pescador fez com que ele 

chamasse a PATRAM contra dois outros pescadores que queriam se apropriar do pesqueiro 

dele. Segundo a ética do respeito comunitária, o pescador que chamou a PATRAM tinha a 

posse do pesqueiro porque ele foi o primeiro a pescar naquele local atendendo a regra 

tradicional de apropriação de um pesqueiro: a de “quem chega primeiro”. A regra de “quem 

chega primeiro” tem sido observada por Begossi (2004) e Diogo et al (2008) como uma regra 

tradicional de posse do espaço marítimo no litoral de SP e da BA, respectivamente. Segundo 

Cordell (1983; 2007), as regras tradicionais de posse no mar também estão dentro do âmbito 

da ética do respeito. 

A PATRAM, por sua vez, só agiu a favor do primeiro pescador porque ele tinha 

cumprido os requisitos legais para a posse do pesqueiro: o registro anual do pesqueiro no 

IBAMA. Como este pescador havia mais tempo de registro da andana, legalmente a 

PATRAM pode atuar a favor dele e corrigir o equívoco do IBAMA de registrar o mesmo 

pesqueiro para três pescadores165. Neste sentido, as comunidades da coletividade regional de 

pesca operam taticamente na apropriação das ações dos órgãos de fiscalização do Estado que 

passam a agir segundo a ética do respeito do MT comunitário, desde que haja uma intersecção 

com o que está previsto em lei. 

                                                
165 Ver Artigo 7, inciso 3o da INC 2004 (ANEXO A). 
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Por outro lado, esta tática nem sempre foi operacionalizada nem operacionalizável. A 

ausência de fiscalização sem denúncias, as denúncias não atendidas diversas vezes e/ou o 

aparecimento do IBAMA supostamente precedido por telefonemas aos indivíduos a serem 

fiscalizados por pagamento de propina, também vão ser ações das instituições do Estado 

apropriadas pelas comunidades de pesca: 
 

Agora fizeram esses raio de barco grande e foram arrastá plancha lá no Saco do 
Boto. Quedê nosso IBAMA? (...). Aqui, o que nóis precisava: limpá esse IBAMA, 
colocá gente nova, gente de capacidade, de moral! Porque isso aí é gente que num 
tem capacidade, num tem moral pra nada! (...). Quedê o IBAMA? Que-dê??? (...). O 
dia que ele vai dá uma batida, ele pega o celular e telefona pro fulano, telefona pro 
ciclano, pro beltrano, né. Num pega ninguém e eles hoje tão tranquilo! 

 
Já imaginaram uma safra de camarão dessa? Desde setembro camarão miúdo, calor, 
água baixa, salgada. Nóis era pra botá cinco rede no lameirão aí e enchê o lote de 
camarão graúdo. Cadê ele? Cadê o camarão?! A quem tu culpa: a mim, a ti?! A 
culpa é do IBAMA! Arrastaram aí de plancha inverno e verão todinh todinh!!! Isso 
que tá dando aí é uma miséria, uma miséria! Isso antigamente a gente deixava nos 
lote do caíco pras gaivota cumê! Pras garça cumê! Agora nóis tamo pesando, 
devendo pra balança! Escuta só os que ganha em cima do nome dos pescador: é 
IBAMA, é PATRAM, é ambiental, é florestal... Isso aí o guverno tinha que varrê 
tudo, rapaz! Fica dando dinheiro pra esses vagabundo! Mandá-los trabalhá! Aí sim 
ia ajudá o pescador e não afundá nóis como tão fazendo! 

 
Nos dois casos supracitados, outras comunidades de pesca trabalharam com redes de 

arrasto a motor em território coreano, um baixio estuarino, inclusive dentro do Saco do Boto, 

um espaço considerado “assombrado” pelos coreanos (ver item 5.1). Segundo as regras de 

conduta comunitárias, o uso de arrasto a motor em qualquer baixio estuarino não é 

considerado correto. Segundo Cordell (1983; 1989), o cumprimento das regras comunitárias 

de uso do espaço refere-se a ética do respeito. Neste sentido, o arrasto nos baixios do estuário 

da Lagoa dos Patos fere a ética do respeito, sobretudo a lugares “assombrados”. Estas (faltas 

de) ações da fiscalização vão circular dentro das comunidades e estas instituições do Estado 

vão ser imaterializadas taticamente com o status de corruptas, imprestáveis, “imorais” e com 

um quadro de profissionais “vagabundos” e “incapazes” e de responsáveis pela crise social e 

ambiental na pesca porque há a inoperância das instituições do Estado segundo a ética do 

respeito do MT comunitário166. Inverte-se, desta forma, a versão oficializada sobre o colapso 

                                                
166 Ainda que o uso de redes de arrasto no estuário da Lagoa dos Patos também seja proibido segundo a INC 
2004 (ver ANEXO A), a fiscalização pode ser imaterializada com o mesmo status supracitado mesmo se não 
houver intersecção entre a legislação vigente e as regras de conduta tradicionais. Um caso típico é o uso das 
“sondas” (sonar) por algumas comunidades de pescadores no território de pesca da torotama. Para os 
torotameiros “a sonda (sonar) sempre foi proibida” e fere a ética do segredo enquanto na INC 2004 não há 
qualquer referência ao uso de sonares no estuário da Lagoa dos Patos. Também neste caso as instituições de 
fiscalização também ganham o status supracitado. 
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dos recursos pesqueiros que, para as comunidades de pesca da coletividade regional de pesca, 

é responsabilidade do Estado Moderno. 

Há ainda mais um modo de apropriação das ações das instituições governamentais, 

neste caso associada a ética do segredo. Foi observado que, as vezes, circula a informação “O 

IBAMA/PATRAM tá vindo!” ou “Os home tão vindo!” com algumas horas ou até um dia de 

antecedência da suposta chegada do IBAMA e/ou PATRAM. Como consequência, suspende-

se temporariamente as atividades consideradas pelo Estado como ilegais, sendo que o difusor 

destas informações continua trabalhando enquanto os outros param ou ainda produz-se uma 

suspensão quase geral na comunidade das atividades de pesca junto com a paralização das 

atividades do difusor da mensagem. Segundo Maldonado (1988b), as informações 

disseminadas sob a lógica da ética do segredo pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do 

interesse do difusor da mensagem, e orienta-se pelo princípio da reciprodidade e/ou exclusão 

entre os comunitários. No caso estudado, a informação disseminada pode ser propositalmente 

falsa ou falseada por engano. No primeiro caso, possibilita que o difusor da mensagem e os 

que pescam com ele, se houver, escondam a localização de bons pesqueiros, apropriem-se 

temporariamente de pesqueiros de outrem e trabalhem com maior mobilidade no “mar”. Desta 

forma, a ética do segredo orienta-se por reciprocidade entre os que pescam juntos e por 

exclusão dos outros. No segundo caso, produz-se um “descanso” coletivo com a paralização 

quase geral das atividades pesqueiras porque o difusor da mensagem engana-se com os 

logotipos marcados nos automóveis das instituições ligadas ao poder executivo Federal ou 

Estadual (EMATER, FURG, IBAMA, MPA, etc.), indistintos para grande parte dos adultos 

que não sabem ler e escrever. A ética do segredo entre os comunitários orienta-se, neste 

segundo caso, por reciprocidade entre os comunitários e de exclusão das instituições de 

fiscalização do Estado Moderno. Neste sentido, as comunidades da coletividade regional de 

pesca operam taticamente na produção via ética do segredo orientada pelo princípio da 

reciprocidade e/ou exclusão das ações dos órgãos de fiscalização do Estado que agiria, neste 

caso, independente de uma intersecção com a ética do respeito do MT comunitário. 

Como pode ser visto, em todos estes casos ainda há o controle das comunidades de 

como estas ações das instituições do Estado Moderno circulam (i)materialmente dentro das 

comunidades da coletividade regional. A apropriação de ações de governo, sobretudo as de 

regulamentação, por grupos de pescadores tem sido recorrente ao longo da história e das 

transformações da pesca, segundo McCay (1989). Como exemplo, este autor cita o 

desenvolvimento por estes grupos de ações de regulação de uso e de posse de recursos a partir 

de uma apropriação da legislação imposta pelo Estado Moderno. Para Kudsen (2008), a 



330 

emergência de regras e práticas no MT ocorrem de forma dinâmica e aberta à criatividade e à 

mudança de acordo com o know-how da tradição, tais como as técnicas de pesca, o 

conhecimento das correntes marinhas e do comportamento do pescado e um universo moral 

de sensibilidades éticas, que estabelecem uma conduta apropriada na pesca. Neste sentido, 

conclui este autor, que o surgimento de regras e práticas de manejo devem ser inseridas dentro 

de um contexto de pesca. No caso estudado, o contexto da pesca é de encontro cultural de 

extremos racionais mediado por ações do Estado Moderno de caráter colonial que produz uma 

experiência colonial. Dentro deste contexto, as duas principais regras de conduta do MT (ética 

do segredo e do respeito) operam taticamente na reapropriação do espaço disciplinado 

produzido pelo Estado Moderno na implementação de um MM. Desta forma, o controle da 

produção do espaço marítimo passa novamente aos CETs dos respectivos centros de poder. 

Este é o contexto de resistência de produção de espaços de R-existência na experiência 

colonial descrita no item 4.1. 

É dentro desta experiência colonial que a INC 2004 vai circular no interior das 

comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos a partir de 

1998, ano em que entra em vigor a Portaria 171/98. 

A zona de exclusão de comunidades criada pela delimitação de estuário da INC 2004 é 

subvertida com o exercício da atividade pesqueira no estuário da Lagoa dos Patos de 

comunidades que não tem acesso a Licença Ambiental de Pesca emitida pelo IBAMA e o 

Registro Geral de Pesca emitida pelo Ministério de Pesca e Aquicultura (MPA), requisitos 

legais necessários para se ter acesso à atividade de pesca no estuário da Lagoa dos Patos 

segundo a INC 2004167. As comunidades de pesca que estão fora da delimitação de estuário 

da INC 2004, como comunidades de pesca da Lagoa do Peixe, por exemplo, estariam 

proibidas de pescar no estuário da Lagoa dos Patos se não fossem as táticas empregadas por 

estas comunidades que operam sob a ética do segredo, com anuência e ajuda das comunidades 

de pesca permissionadas, para continuarem exercendo a pesca no estuário da Lagoa dos Patos. 

Foi observado em campo que as comunidades de pesca, permissionadas e ilegais, ocultam a 

informação do IBAMA e da PATRAM de que há não-permissionados exercendo a atividade 

pesqueira no estuário da Lagoa dos Patos ou circulam informações falsas. 

Através da ética do segredo, garante-se também a manuntenção da posse de pesqueiros 

de integrantes das comunidades, apropriados de acordo com as etnozonas produzidas, que já 

pescavam em determinados locais antes de serem transformadas em não-permissionadas pelo 
                                                
167 Sobre o artigo 7o da INC 2004 que regulamenta o acesso a atividade pesqueira no estuário da Lagoa dos 
Patos, ver Anexo A. 
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Estado Moderno. Segundo Cordell (1983), as práticas de resistência, ou táticas, destas 

comunidades manipulam as condições de acesso de áreas de pesca de acordo com as regras 

comunitárias não-letradas e informais negando o privilégio de sistemas oficializados de 

acesso para grupos seletos. Entre as regras comunitárias, Cordell (1983) destaca a cooperação 

que garante o respeito ao acesso a territórios a outras comunidades, chamada de ética do 

respeito. Neste sentido, no caso estudado, a ética do respeito engendra a ética segredo que, 

associadas, garantem a continuidade de acesso e de posse de pesqueiros a comunidades 

transformadas em ilegais pelo Estado Moderno e, consequentemente, mantém o sistema de 

posse coletivo das comunidades de pesca. 

Consequentemente, as regras de conduta (éticas do segredo e do respeito) das 

comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos continuam 

estruturando o que Thorton (1980) e Cordell (1989) consideram o princípio básico de 

produção de territórios de pesca: a divisão de espaço para alocação dos recursos pesqueiros. 

Apesar da tentativa de homogeneização do espaço através da delimitação do espaço estuarino, 

ele é novamente heterogeneizado dentro das delimitações, etnozoneações e rupturas 

produzidas pelo modo de operar dos CETs dos centros de poder. 

Também a partir da imposição do Calendário Oficial da INC 2004, funda-se nas 

comunidades de pesca dois ciclos gerais de atividades: o “tempo do proibido” e o “tempo em 

que eles liberam”. O último corresponde aos períodos de pesca dos recursos pesqueiros 

regulamentados na INC 2004. O “tempo do proibido” é o intervalo de tempo em que se 

trabalha ilegalmente (‘dá uma roubada’ ou ‘trabalha às escondida’) entre a fundação de uma 

safra segundo as duas regras de conduta associadas a ética do respeito dos MTs (tamanho e 

quantidade de ‘peixe’ considerados ‘bons’) e o início da safra correspondente segundo o 

Calendário Oficializado (‘Agora a gente tem que trabalhá é dia primeiro de fevereiro. Naquele 

tempo era tudo, se trabalhava qualqué mês o camarão. Agora não: dia primeiro é a lei. É a lei, 

mas nóis trabalha às escondida. Trabalham mesmo! Muita gente trabalha! Vão ali, dão uma 

roubada’). 

O “tempo do proibido” é considerado o melhor período de pesca de acordo com as 

regras de conduta e com o preço de mercado do pescado: 
 

No proibido quem trabalhô aí ganhô dinheiro cara. Deu!? Qué dizê: deu mais um 
bocadinho pra defendê do que quando liberô, depois que liberô num deu nada. É, o 
preço ficô pouco né. No proibido é bobage porque eles trancam, que o camarão é 
graudão. Quando libera é um camarão miúdo aí, aí o preço cai e tu num ganha nada. 

 



332 

Além das regras de conduta associada a ética do respeito fundarem a safra segundo a 

lógica dos CETs na implementação dos MTs, neste intervalo de tempo em que a safra está 

proibida, ou “na proibição”, o preço dos recursos pesqueiros é melhor devido a incorporação 

do risco da fiscalização no cômputo do preço dos pescados pelos atravessadores. Este 

adicional no preço dos pescados é um estímulo a mais para se “trabalhar às escondida” 

durante a “proibição”. Este contexto de fraca fiscalização e preço melhor dos recursos 

pesqueiros fazia com que, apesar da ética do respeito, muitos pescadores das comunidades 

fossem contra uma mudança na legislação para enquadrá-la segundo os MTs. Dito de outro 

modo, neste contexto de imposição da INC 2004 sob fraca fiscalização os MTs 

proporcionavam melhores condições materiais de sobrevivência. 

Diversas táticas vão ser utilizadas para que as safras sejam fundadas  no “proibido” de 

modo a diminuir os riscos de serem flagrados pela fiscalização. Pode-se citar sucintamente e 

sem detalhes168 como táticas, a camuflagem de redes de pesca; o uso das piores redes, de 

petrechos de fácil camuflagem e de alta mobilidade; a vigilância dos petrechos de pesca e da 

movimentação de embarcações no “mar”; a difusão de informações falsas sobre a realização 

da pesca no “proibido” e/ou o silenciamento sobre o assunto; a difusão de informações falsas 

sobre o aparecimento do IBAMA, como discutido acima; etc. No contexto de fiscalização 

operando principalmente através de denúncia, estas táticas estão mais direcionadas à outras 

comunidades ou a possíveis “dedos duros” da própria comunidade do que à própria 

fiscalização. 

Como pode ser visto, opera-se taticamente, ou todas as táticas são operadas, de forma 

a manter em segredo determinados tipos de informação e ações, consideradas ilegais ao ratio 

governamental, orientando-se pelo princípio da partilha e do acordo entre os grupos 

considerados de confiança e da exclusão dos “dedos duros”, de outras comunidades e das 

instituições governamentais de fiscalização (IBAMA e PATRAM). Para Maldonado (1988b), 

a circulação de informações pelo princípio da reciprocidade e/ou exclusão refere-se a ética do 

segredo. No caso as comunidades de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, cria-se, a partir 

desta experiência colonial, uma nova frente de atuação da ética do segredo. Se antes da ação 

do Estado Moderno na implementação de um MM no RS os CETs operavam epistemicamente 

na implementação de MTs somente no sentido de cooperação e competição inter ou 

intracomunitárias (ver item 5.1), com a territorialização do pensamento governamental eles 

também passam a operar taticamente através do princípio da exclusão das instituições de 
                                                
168 Como resultado de negociações em trabalho de campo com as comunidades de pesca pesquisadas, foi 
acordado não detalhar as táticas utilizadas pelos pescadores para se pescar durante “o proibido”.  
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fiscalização do Estado Moderno (IBAMA e PATRAM) e de “dedos duros”. Para Michel de 

Certeau (1998), ao utilizarem-se de práticas astuciosas, dispersas, quase invisíveis e 

silenciosas, ou seja, das táticas, os dominados criam diversidade e possibilidade a partir do 

que lhes é imposto. Neste sentido, os CETs das comunidades de pesca operam taticamente via 

a ética do segredo articulada à ética do respeito no sentido de criar possibilidades de sub-

existência dos sistemas tradicionais de posse nos respectivos “mares”, da concepção de tempo 

e dos multicalendários da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos ao 

MM imposto pelo Estado Moderno via INC 2004. 

Estes modos de sub-existência silenciosos via ética do segredo é resultado do modo de 

produção de não-existência dos CETs gerado pela tentativa de imposição do ratio 

governamental do Estado Moderno de caráter colonial. Segundo Orlandi (2007), o silêncio 

surge de um processo de silenciamento, de um modo de silenciar, e torna-se, assim, o reduto 

do múltiplo, um lugar necessário para que o sentido faça sentido. Existe, então, segundo o 

mesmo autor, uma relação fundamental entre os modos de silenciar e os modos de existir do 

silêncio. Os modos de silenciar seriam os modos de produção de não-existência da 

modernidade de Santos (2005), discutido no item anterior, e os modos de existir do silêncio 

seriam o modo de operar taticamente das formas subreptícias de Michel de Certeau (1998), 

do que nomeia-se aqui de resistência silenciosa. Neste sentido, as táticas utilizadas pelas 

comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, que operam 

sob a ética do segredo, é um modo de resistência silenciosa dos CETs ao epistemicídio 

(a)tentado pelo Estado Moderno de caráter colonial. 

Como consequência da resistência silenciosa, o “tempo do proibido” vai variar de 

acordo com o ciclo anual dos calendários tradicionais e com as comunidades de pesca. Como 

foi visto no item 5.2, entre os “anos de safra” o “ano de água salgada” é o que tem todas as 

safras, com exceção do bagre, fundadas mais cedo em relação ao Calendário Oficializado em 

todas as comunidades da coletividade regional de pesca. Neste sentido, o “tempo do proibido” 

é maior para todas as safras, com exceção do bagre. No “ano de água misturada”, apesar do 

“tempo do proibido” ser menor em relação ao “ano de água salgada”, com exceção do bagre 

que é igual, a única safra que não tem o “tempo do proibido” é a da corvina. Entre as 

comunidades de pesca, aquelas características de “baixio” ou “saco” do baixo estuário são as 

que possuem os maiores “tempos do proibido” para as safras de camarão-rosa e tainha, como 

é o caso da Coréia. Já as comunidades que pescam sobretudo em “lugá de passage” o “tempo 

do proibido” do bagre é maior enquanto que o da safra de corvina tem prazos semelhantes em 

todas as comunidades. 
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Como exemplos, podem ser citados o “tempo do proibido” das duas comunidades 

onde foram realizados os trabalhos de campo. Na Coréia, o “tempo do proibido” em “ano de 

água salgada” pode atingir até 8 meses na safra de camarão-rosa, até 4 meses na de tainha, até 

um mês na de corvina e até 3 meses na de bagre; na Torotama ele pode atingir até 5 meses na 

safra de camarão-rosa, um mês na de corvina, até 6 meses na de bagre e pode não existir na 

safra de tainha; em “ano de água misturada”, o proibido pode ter duração na Coréia de até 3 

meses na safra de camarão-rosa, até 4 meses na de tainha, até 3 meses na de bagre e pode não 

existir na safra de corvina; na Torotama, ele pode durar até 2 meses na safra do camarão-rosa, 

até 4 meses na safra de tainha, até 6 meses na de bagre e pode não existir na de corvina (ver 

FIGURAS 10-16). 

Ainda que não esteja entre os “anos de safra”, o “ano de água doce” também pode 

apresentar o “tempo do proibido” nas safras que ocorrem antes das chuvas da primavera e/ou 

naquelas que independem da ecozona “água”. Em função das múltiplas atividades executadas 

dentro e fora da pesca pelas diversas comunidades, fica difícil traçar um perfil geral como nos 

“anos de safra”. No entanto, pode-se estabelecer o “tempo do proibido” para as comunidades 

em trabalho de campo. Na Coréia, ele pode atingir até 2 meses na safra de bagre, um mês na 

de corvina e 4 meses na de tainha; na Torotama, de até 6 meses na de bagre, um mês na de 

corvina e 4 meses na de tainha. Vale lembrar que a pesca é de tainha miúda em “ano de água 

doce”, pois não há “tainha de coresma” e “tainha de corrida”. 

Como pode ser visto acima, desta resistência silenciosa não resulta um retorno as 

condições tradicionais anteriores a imposição do espaço disciplinado do pensamento 

governamental via INC 2004. Conforme Thomas (1994) e Porto-Gonçalves (2009), as formas 

de resistência emergem de um contexto relacional e, portanto, não tem um caráter 

essencialista. Neste sentido, os calendários que emergem nas comunidades da coletividade 

regional, após a imposição da INC 2004, tem dois novos ciclos de atividades gerais de pesca, 

que se articulam a todas as safras, produzidos pelos CETs comunitários na reapropriação do 

Calendário Oficializado: o “tempo do proibido” e o “tempo em que eles liberam”. Estes novos 

calendários tradicionais que se formam por uma operação tática das comunidades da 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos possuem elementos do 

Calendário Oficializado (ciclo de atividades legalizado) e dos calendários tradicionais 

anteriores (ciclo conceitual e ciclo de atividades tradicionais) e são, portanto, híbridos. 

Além do calendário, a concepção de tempo tradicional incorporada aos novos 

calendários tradicionais também é híbrida. Como no “tempo do proibido” os CETs operam 

taticamente no sentido de fundar as safras de acordo com as regras de conduta dos MTs 
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discutidas acima (sinais de memória tamanho e quantidade de “peixe” pactuados como 

socialmente bons), a concepção de tempo linear, fixo e homogêneo do Calendário 

Oficializado é apropriada, corrigida e tornada flexível, irregular e heterogêneo. Já o “tempo 

em que eles liberam” possui uma concepção de tempo relativamente linear, fixa e homogênea 

conforme os prazos dos períodos de pesca do Calendário Oficializado em que marca a 

abolição das táticas de resistência silenciosa que corrigem o tempo “no proibido”. Por outro 

lado, a abolição das táticas de resistência silenciosa ocorre devido a possibilidade de 

disposição espaço-temporal dos pesqueiros de acordo com as ecozonas (Lagoa, Oceano, 

águas, lameirão, croa, etc.) e o ciclo calendárico interanual (ano de água doce, de água 

misturada ou de água salgada) dos CETs que operam na implementação dos MTs das 

respectivas comunidades através das regras de conduta (éticas do respeito e do segredo na 

fundação e manutenção de pesqueiros e dos territórios comunitários, na fundação e abolição 

de safras, etc.). Portanto, a concepção de tempo linear, fixo e homogêneo marca apenas a 

abolição das táticas de resistência silenciosa que flexibilizam, irregularizam e heterogeneizam 

o tempo (i)materialmente, pois elas torna-se desnecessárias no “tempo em que eles liberam”. 

Ross Hassig (2001) e Cox (2002) também tem registrado a emergência de concepções 

de tempo e calendários híbridos quando se impõe calendários com base numa concepção de 

tempo ocidental. Segundo o primeiro autor, da destruição dos calendários mesoamericanos 

pela imposição do calendário cristão de concepção de tempo linear, surgiu uma nova noção de 

tempo e de calendário que encenavam uma idolatria encoberta. Já para o segundo autor, o 

escritor Guaman Poma de Ayala, descendente de nobres Quechua, escreve um almanaque 

intitulado Nueva corónica e bueno gobierno onde critica as autoridades eclesiásticas e 

espanholas com base em um discurso híbrido (uma mescla de concepção de tempo e 

calendário europeu e nativo) por interpretar mal a doutrina implícita nos calendários nativos, 

o que atrapalharia o trabalho dos indígenas (COX, 2002). 

A (i)materialização desta concepção híbrida de tempo resulta em uma dinâmica 

territorial suigeneris. Ao mesmo tempo em que se mantém uma dinâmica territorial flexível, 

irregular e heterogêneo “no proibido” com base nos sinais de memória quantidade e tamanho 

considerados “bons” para se iniciar uma safra, acrescenta-se um ritmo mecânico, fixo e 

homogêneo do “liberado” que tem seus prazos formulados de acordo com um continuum 

tempo-espaço moderno. No entanto, como pode ser visto acima, este continuum espaço-tempo 

moderno marca apenas o fim das táticas de resistência silenciosa, pois não são mais 

necessárias “no tempo em que eles liberam” para flexibilizar, irregularizar e heterogeneizar o 

tempo. Neste sentido, o ritmo mecânico da concepção de tempo linear, fixa e homogênea se 
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articula e é incorporado ao espaço de produção de conhecimentos das comunidades de pesca  

quando é tornado flexível, irregular e heterogêneo. A partir da perspectiva situacional de 

Santos (2005) sobre a produção de conhecimentos, pode-se dizer que há um trabalho dos 

CETs sobre o continuum espaço-tempo do espaço disciplinado moderno que é colocado no 

quadro de práticas socialmente organizadas para a implementação dos MTs, como as éticas 

do segredo e do respeito, e transformado em algo reconhecível no quadro do que já existe, um 

continuum espaço-tempo com ritmo flexível, irregular e heterogêneo, mas com marco 

temporal fixo para a abolição das táticas de resistência silenciosa. A dinâmica territorial é, 

como o tempo e o calendário, híbrida. 

Ao passo que o continuum espaço-tempo imposto pelo Estado Moderno via INC 2004 

é inserido em um novo contexto de relações sociais de produção de conhecimento, no dos 

CETs das comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, o 

conteúdo da dinâmica territorial com os quais opera o Estado Moderno na implementação de 

um MM via INC 2004 (ciclo conceitual, ciclo de atividades, delimitação do espaço estuarino, 

falácias de pescadores artesanais, concepção de tempo, etc.) é esvaziado e dotado de conteúdo 

produzido pelos CETs na implementação dos MTs (ciclos conceituais, ciclos de atividades 

incluídos o ‘tempo do proibido’ e o ‘tempo em que eles liberam’, concepção de tempo, etc.). 

Para Cordell (1983) e Johannes (2002), as inovações em ações coletivas, chamadas 

nesta tese de táticas, entre as comunidades de pesca promovem a reapropriação através do 

CET das legislações impostas pelo Estado Moderno, o que as permite viver fora da esfera 

administrativa da burocracia estatal. A la Certeau, estas táticas são as mil e uma formas de 

fazer uma pesca não autorizada. Segundo Michel de Certeau (1998), sincronicamente ao 

processo de imposição do modelo estratégico via operação estratégica, há a utilização, 

manipulação, alteração e reorganização da ordenação do espaço disciplinado de maneiras 

imprevistas de utilizar a ordem imposta. Neste sentido, ocorre a reapropriação do espaço 

organizado e disciplinar através da tática de antidisciplina que alteram o seu funcionamento 

(CERTEAU, 1998: p.41). No caso estudado, as táticas da resistência silenciosa permitem que 

o espaço disciplinado produzido pelo Estado Moderno na imposição de um MM via INC 

2004 seja reapropriado, manipulado, reorganizado e reestruturado de acordo com as práticas 

socialmente organizadas pelos CETs das comunidades de pesca da coletividade regional de 

pesca do estuário da Lagoa dos Patos na implementação dos respectivas MTs de maneiras 

imprevistas pelas instituições de fiscalização. 

Desta forma, a resistência silenciosa operada pelos CETs das comunidades de pesca 

do estuário da Lagoa dos Patos é, conforme pontua Thomas (1994) e Porto-Gonçalves (2009), 
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um esforço transformador e inovador que emerge da experiência colonial. A resistência, 

possibilita, assim, o (re)enraizamento na realidade local das relações sociais e evita a erosão 

dos sentidos do espaço que coloque as populações tradicionais em dissociação com seu 

ambiental natural, social, histórico e cultural (CHENEAUX, 1989; PLAZA; CARLOS, 2000). 

Devido as táticas de resistência silenciosa, as comunidades de pesca (re)enraízam-se no 

quadro de práticas socialmente organizadas e nos conteúdos produzidos pelos CETs (espaço 

físico, regras de conduta, ciclos conceituais e de atividades, concepção de tempo, etc.) na 

implementação de MTs, embora com espaço e tempo hibridizados a partir da experiência 

colonial de implementação de um MM via INC 2004. 

 Como, de acordo com Certeau (1998), a tática é própria dos modos de 

conhecer/pensar investidos em um modo de agir que produzem um espaço (epistêmico) a 

partir da ordem reinante, o poder sobre as tomada de decisão na pesca no estuário da Lagoa 

dos Patos é (re)distribuído entre os diversos centros de poder que operam taticamente, as 

comunidades de pesca, na produção de espaços epistêmicos a partir do espaço disciplinado 

imposto pelo Estado Moderno via INC 2004. Portanto, no caso estudado, a máxima de Porto-

Gonçalves penso, logo R(e)-existo na produção de um espaço epistêmico expressa uma 

operação tática dos CETs que produzem espaços de R-existência na implementação dos MTs 

a partir da re-produção, ou reapropriação, de um espaço epistêmico produzido sob a lógica 

positivo-reducionista pelo Estado Moderno, o espaço disciplinado na implementação de um 

MM via INC 2004. Eis a territorialização tática na pesca do RS: a re-(i)materialização dos 

CETs na implementação de MTs dentro de uma experiência colonial.  

Deste modo, a des-re-territorialização das comunidades da coletividade regional de 

pesca do estuário da Lagoa dos Patos gerado pela territorialização estratégica do Estado 

Moderno de caráter colonial, discutido no item anterior, não é um processo completo. Através 

da resistência silenciosa, as comunidades de pesca operam taticamente impedindo a 

destruição total dos seus multiterritórios tradicionais e a sua reconstrução com base em um 

espaço disciplinado imposto pelo Estado Moderno ao passo que desconstróem este espaço 

disciplinado e o reconstróem com características mistas, entre o tradicional e o moderno. 

Surgem então os espaços de R-existência ou multiterritórios híbridos operados pelos CETs, 

que se (i)materializam novamente, na implementação dos MTs. Se, segundo Haesbaert 

(2006), toda a des-territorialização é acompanhada de uma re-territorialização e ambas são 

partes de processos contínuos e generalizados de territorialização, com a territorialização 

tática des-re-territoliza-se o Estado Moderno de caráter colonial. Neste sentido, se, enquanto 
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experiência colonial, a territorialização estratégica é um modo de conquista, a territorialização 

tática é um modo de R-existência. 

Com as táticas de resistência silenciosa, evita-se o que denuncia Shiva (2003) e Santos 

(2005): que haja a produção de uma monocultura do saber ou da mente que opere de modo a 

fragmentar e destruir definitivamente o espaço (i)materializado das alternativas e, 

consequentemente, vulnerabilizar e criar dependência dos modos locais de existência desta 

mesma monocultura que tenta inviabilizar suas condições de existência. As táticas, portanto, 

viabilizam nova (i)materialização dos CETs das comunidades de pesca da coletividade 

regional do estuário da Lagoa dos Patos produzindo espaços de R-existência, ou 

multiterritórios híbridos, na implementação de MTs e evita que os CETs sejam colocados à 

deriva des-(i)materializada ao sabor (ou saber) da corrente dominante, o ratio governamental 

do Estado Moderno de caráter colonial, que torna a sua existência impraticável. 

No entanto, os movimentos des-re-territorializantes não terminam tal como descrito 

acima. No item seguinte, serão descritas as consequências da mudança de fase da fiscalização 

empreendida pelo Estado Moderno no RS, quando há a reestruturação das instituições 

governamentais responsáveis pela fiscalização do cumprimento da INC 2004. 

 

 

5.3.2.2. Fiscalização parte II: a atuação pró-ativa. 

 

 

Entre 2007 e 2010 inicia-se um período de transição no que tange a fiscalização. 

Chegava-se notícias nas comunidades de que as instituições de fiscalização do Estado 

Moderno, como o IBAMA e a PATRAM, tinham aberto concurso público, estavam treinando 

os recursos humanos e adquirindo equipamentos, inclusive um helicóptero. Era comum 

escutar nas comunidades pesquisadas que “o guverno tá se preparando”. Durante o trabalho 

de campo na comunidade da Coréia em 2007, a situação já era tensa. Ao chegar para o 

trabalho de campo na Torotama e na Coréia em 2010, o status de alerta destas comunidades já 

era máximo. A reestruturação destas instituições governamentais possibilitou uma mudança 

de orientação da fiscalização de uma atuação passiva, conforme supradiscutido, para uma 

atuação pró-ativa a partir de 2007, quando promove-se ações de inteligência com base no 

monitoramento dos sistemas de vigilância do IBAMA, como pode ser visto no relatório do 

quadriênio 2003/2007 (IBAMA, 2008). 
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Como resultado, em 2010 iniciou-se a maior investida fiscalizatória nas comunidades 

da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos já realizada pelo Estado 

Moderno em toda a história do MM no RS. Esta era a percepção das comunidades de pesca 

em estudo de caso. Isto quer dizer que nem durante o regime ditatorial civil-militar 

inaugurado nos anos 1960 a fiscalização teria sido tão ostensiva. A intenção era responder à 

perda de controle do Estado Moderno sobre os usos dos recursos pesqueiros para a 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. O pesquisador inserido no 

cenário de pesquisa de campo em 2010 nas duas comunidades, Coréia e Torotama, teve a 

oportunidade desagradável de ser testemunha ocular da tentativa de resposta epistemicida do 

Estado Moderno de destruir os espaços de R-existência na produção de um espaço 

disciplinado. 

A nova fase do atentado epistemicida ocorreu de forma articulada e truculenta entre a 

Polícia Federal, que procurava os não-pescadores, a PATRAM e o IBAMA na fiscalização do 

cumprimento da INC 2004 e a Marinha, que fiscalizava o canal de navegação de modo a 

manter livre o transito pelo canal de navegação estuarino e não permitir o seu uso para a 

pesca. Esta ação conjunta de diversas instituições do Estado Moderno sobre as comunidades 

de pesca elevou os níveis de tensão a níveis comparáveis a de uma “caça a 

bandidos/vagabundos” ou até mesmo a de uma “guerra”, como é bem ilustrado pelos diálogos 

registrados no caderno de campo em duas “vendas”169 no trecho transcrito abaixo: 
 

Venda 1 
...há uma “teima” (discussão entre diferentes pontos de vista) entre os pescadores 
com relação a ação da Capitania dos Portos de confiscar as redes de pesca colocadas 
no canal de navegação: quem está errado são os pescadores ou a capitania? Uns 
pescadores argumentam que são os pescadores porque “sempre foi proibido pescar 
no canal”. Além disso, alguns pescadores argumentam que no dia anterior a 
capitania avisou para se retirar as redes sem confisca-las. Outros defendem que é a 
capitania porque as redes no canal não prejudicam as “chatas” (navios): “Mas é 
errado por que?! O que que minha rede tá estrovando no canal?! Nunca que uma 
rede minha enredô nas chatas!”. O mesmo pescador, indignado com a situação, 
mostra a inversão de valores causada pela ação do Estado contra os pescadores: 
“Tem hora que eu penso assim: ‘Cara, será que eu to roubando?!”. Beltrano, devido 
a truculência da Capitania dos Portos, complementa: “Vendo eles já é bom saí”. 
Ciclano arrebata a discussão: “Na pesca só vai ficá o grande”. 

 
Venda 2 
“Eles tão querendo aumentá (os portos de) Porto Alegre, Pelotas e o nosso mar vai 
virá pros biguá, pras gaivota... porque pra pescadô num vai dá mais!”. (...). “O 
pescador tá preso!” diz um pescador. Outro responde aumentando o tom da tensão: 
“Preso?! Eu vejo é uma guerra: é a federal por terra, é avião (helicóptero do 
IBAMA) pelo ar, lancha (do IBAMA e da Capitania dos Portos) pelo mar... é uma 
guerra!”. “Podia sê pió!”, responde um tentando acalmar os ânimos. “Podia sê pió?! 

                                                
169 “venda” = bar. 
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Vamo tudo morrê a fome e podia sê pió?!” responde um outro mantendo o nível 
tenso da discussão. Outros pescadores mantém a tensão ironizando as ações das 
instituições do Estado: “Eles querem é dinheiro, é trânsito no mar!”, se referindo ao 
aumento dos portos comentado anteriormente. Um conclui a discussão primeiro: ‘Eu 
sei é que tá brabo pro pescador!’. Outro conclui a discussão posteriormente: “O 
maió devora o mais pequeno. É a lei da selva! É assim desde o início do mundo...”. 

 
Na tentativa de territorializar o pensamento governamental via INC 2004, foram 

testemunhados diversos abusos de autoridade das instuições de fiscalização (IBAMA e 

PATRAM): violência verbal e física, aplicação de advertência às ações não enquadradas em 

lei, abordagens truculentas, humilhação, confisco de redes não-ilegais e usadas de forma 

prevista em lei, vistorias sem mandato judicial, etc. Como se não bastasse, foi ainda 

observada direção perigosa do helicóptero do IBAMA dando rasantes próximo às 

embarcações colocando em risco a vida da tripulação bem como rasantes próximos à “praia” 

assustando cavalos e bois que saíam em disparada colocando em risco a vida de qualquer um 

que lá estivesse (pescadores, velhos, crianças, mulheres, etc.). Estas ações brutas e violentas 

tinham uma clara intensão de intimidar as comunidades de pesca e força-las ao cumprimento 

da INC 2004. 

Para Thomas (1994), as ações brutais e violentas do Estado Moderno, que podem ser 

chamadas de campanhas de terror, típicas de uma cultura colonial, operam frequentemente 

sob a desumanização de tipos humanos. Esta tipificação dos outros tornam as ações 

inteligíveis, apropriadas e até menos vergonhosas. No caso estudado, esta campanha de terror 

empreendida pelo Estado de caráter colonial é justificada pela tipificação do pescador 

artesanal enquanto branco, ignorante, predador, violento, ineficiente, isolado, competitivo e 

orientado pelo mercado, ou seja, como uma personificação da Tragédia dos Comuns de 

Hardin (1968). Para Dirks (1992), as representações sociais no contexto colonial são, além de 

violentas, formas de controle. No RS, a representação do pescador artesanal torna-se uma 

forma eficiente de justificar ações violentas para forçar as condutas na produção de um espaço 

disciplinado de acordo com a INC 2004 sob controle do ratio governamental do Estado 

Moderno. É a tentativa de controle do uso dos recursos naturais que ratio governamental do 

Estado Moderno havia perdido para os CETs. 

Esta campanha de terror desarticulou diversas táticas silenciosas utilizadas pelas 

comunidades na produção de espaços de R-existência, como a camuflagem de redes, 

encontradas pelas instituições de fiscalização, e a vigilância da fiscalização e da 

movimentação no mar, impossibilitada pela agilidade do helicóptero em chegar nas 

comunidades do baixo estuário. Segundo informações que chegavam da fiscalização e de 

outras comunidades, as comunidades de pesca dos bairros periféricos da cidade foram, de 



341 

longe, as que mais sofreram. Com as campanhas de terror, o Estado Moderno disciplinava o 

espaço centralizando o poder em torno do ratio governamental e, consequentemente, 

aumentando as tensões do conflito ambiental territorial na implementação da INC 2004. 

Portanto, iniciava-se mais uma vez um processo de destruição dos territórios tradicionais, 

agora híbridos, os espaços de R-existência, na territorialização do pensamento governamental, 

ou seja, há um novo processo de des-re-territorialização das comunidades da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos na produção de um espaço disciplinado pelo 

Estado Moderno de caráter colonial. 

Como pode ser visto, as ações do Estado Moderno na produção de um espaço 

disciplinado na implementação de um MM via INC 2004, operando estrategicamente de 

forma mais violenta, se dão a partir da experiência colonial da fase anterior de fracasso na sua 

produção e dentro de um contexto nacional de políticas públicas favoráveis ao fortalecimento 

das instituições de fiscalização. Circulava no interior das instituições burocráticas o 

conhecimento do sucesso das táticas de resistência silenciosa, como pode ser observado pelas 

falas de seus representantes em diversas reuniões do FLP. Neste sentido, Porto-Gonçalves 

(2009: p.132) postula uma heterogeneidade na totalidade para se referir as diferenças que se 

manifestam na relação e na tensão entre epistemes distintas onde novos territórios e 

territorialidades são engendradas. O Estado Moderno colonizador, ou de caráter colonial, 

também está inserido nas relações coloniais. Pode-se falar, então, em território e 

territorialidade híbridos também na territorialização estratégica que emerge da experiência 

colonial resultante do contato entre os extremos racionais, os CETs das comunidades de pesca 

e o ratio governamental. 

A resposta das comunidades de pescadores da coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos à perda de poder na produção do espaço foi imediata e variou 

entre as comunidades. Nas comunidades sob regime de trabalho de campo optou-se por 

continuar a operar tática e silenciosamente mudando as formas de camuflagem das redes e os 

turnos de trabalho, intimidando psicológica e fisicamente os “dedos duros”, cessando a 

difusão proposital de informações falsas sobre o aparecimento de instituições de fiscalização 

(IBAMA/PATRAM), usando mais frequentemente redes de alta mobilidade e mantendo uma 

vigilância mais eficiente junto a outras comunidades de pesca. Na Coréia e na Torotama, estas 

táticas funcionaram bem, mas não impediram que alguns fossem flagrados pela fiscalização 

durante “o proibido”. No entanto, esta também era uma tática que fazia parte de uma 

resistência silenciosa:  “O (pescador) que tivé pouca sorte que se rale!”. 
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Já em outras comunidades, optou-se por motins ou levantes populares que tornaram 

visível ao ratio governamental a insatisfação com a INC 2004, ou seja, exerceu-se uma 

resistência aberta à implementação da INC 2004. Além de se apropriarem das reuniões do 

FLP, lotando-as, para expressar sua revolta com a ação da fiscalização de acordo com a INC 

2004, diversas manifestações populares na terra e no “mar” foram realizadas. Os políticos em 

nível municipal e estadual ligados à pesca artesanal foram furiosamente pressionados e 

obrigados a agir sob pena de perderem votos nas próximas eleições. Este último caso ocorreu 

também nas comunidades sob regime de trabalho de campo. 

A resistência aberta tem sido observada também em comunidades tradicionais, 

inclusive as de pesca de outras partes do mundo. Camponeses da Indonésia se utilizam das 

estruturas de consulta popular, como as assembleias instituídas pelo Estado, para aprovarem 

os calendários decididos comunitariamente e, quando este não é aprovado, há a desobediência 

ao calendário oficial (BOWEN, 1992). McCay (1989) descreve a formação de associações 

formais de pescadores para tentar suspender via poder judiciário do Estado Moderno a 

implementação de legislação de pesca que inviabilizaria as atividades dos pescadores em New 

Jersey (EUA). Já Grinde e Johansen (1995) também registram a utilização do poder judiciário 

por remanescentes indígenas que praticam a pesca para impedir que o Estado de Washington 

(EUA) ignorasse tratados formais que garantiam o acesso e autonomia no uso dos recursos 

pesqueiros a estes remanescentes. 

Como resultado da resistência aberta e silenciosa e do crescimento exponencial da 

tensão político-epistêmica, sentou-se na mesa de negociações dando novo impulso a um 

processo que já se havia iniciado no FLP antes das campanhas de terror: a revisão de toda a 

INC 2004, inclusive da concepção de tempo incorporada no Calendário Oficial. Como o 

contexto de orientação fiscalizatória mudou, os integrantes das comunidades que em 2007 

defendiam a existência do “proibido” a partir da data fixa imposta pelo Calendário Oficial de 

então também mudaram de ideia e passaram a apoiar uma mudança na concepção de tempo 

do Calendário Oficial com base no tamanho do “peixe”. Até o fechamento desta tese, a 

revisão da INC 2004 ainda não havia terminado. 

Em suma, as comunidades da coletividade regional de pesca contem o avanço do 

processo de des-re-territorialização do Estado Moderno des-re-territorializando-o. 

Sincronicamente ao processo de imposição do modelo estratégico através da territorialização 

estratégica ou do pensamento governamental, há uma reapropriação do espaço disciplinado 

pelos CETs que operam taticamente no campo paradoxal entre o visível, quando a resistência 

é aberta, e o quase invisível, quando a resistência é silenciosa. Com a reapropriação do espaço 
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disciplinado pelos CETs das comunidades de pesca, há a produção de novos espaços 

epistêmicos de R-existência que percolam as fraturas e os interstícios do espaço epistêmico 

disciplinado imposto pelo Estado Moderno e o corrói, des-re-territorializando-o. Estas táticas, 

que Michel de Certeau (1998) chama de bricoladoras, escapam à disciplina (antidisciplina) e 

geram uma territorialização tática ao mesmo tempo e em contrapartida à territorialização 

estratégica, e assim sucessivamente, dis-re-tensionando o conflito ambiental territorial em 

questão. Em um movimento diagramático infinito170, ambos, Estado Moderno e comunidades 

de pesca, des-re-territorializam um ao outro. 

                                                
170 Esta expressão é retirada da obra O que é filosofia de Deleuze e Guattari (1992). Segundo Cardoso Jr. (2012), 
diagrama para Deleuze e Foucault refere-se a organização ou esquema de funcionamento de uma sociedade 
disciplinar. Neste sentido, a expressão movimentos diagramáticos infinitos como utilizada no texto acima 
expressa os movimentos de (re)organização infinitos dos espaços epistêmicos entre os agentes des-re-
territorializantes, tanto os operados estrategica quanto os taticamente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa dos Patos é um campo de 

disputa, uma guerra de ciências. Esta expressão refere-se a extremos racionais que operam no 

campo (i)materializado do discurso e da vida cotidiana contestando-se e conquistando-se. 

Inconteste é a tensão político-epistêmica enquanto aspecto central nas operações sobre o 

espaço em disputa da pesca. As epígrafes dos itens finais desta tese dão o tom das tensões e 

dos enfrentamentos em campo de batalha que se tornou a prática da pesca no RS. Elas 

ilustram que a percepção de um estado de guerra na pesca gaúcha é partilhado entre diferentes 

comunidades de pesca e boa parte dos pesquisadores. 

Para colocar esta tensão político-epistêmica na produção de um espaço que emerge de 

um encontro de culturas em perspectiva nesta tese, foi desenvolvida uma abordagem de 

território como conhecimento. Segundo esta abordagem, o território é um espaço epistêmico 

produzido por um modo de conhecer: o conhecimento ecológico tradicional (CET), a ciência 

moderna positivo-reducionista (CMp) e o ratio governamental ou pensamento governamental 

do Estado Moderno. Todos estes conhecimentos são socialmente construídos resultantes da 

mobilização de recursos material e intelectual de diferentes tipos, situados em contextos 

específicos. Dito de outro modo, cada um dos modos de conhecer são considerados apenas 

uma perspectiva dentre várias no mundo social e paritárias entre si. Amplia-se, desta forma, o 

escopo de análise dos modos de conhecer possibilitando a análise de um ratio ou pensamento 

governamental do Estado Moderno, além da CMp e do CET. 

Com a adoção desta perspectiva que Santos (2005) chama de situacional e a 

ampliação do escopo de conhecimentos passíveis de serem analisados, rompe-se com uma 

tendência hegemônica de autores das etnociência que: 1 – dicotomiza a racionalidade 

ocidental X CET como Global X Local, bem representada pela obra de Paul Sillitoe Local 

science vs. Global Science: an overview (2007); 2 – perspectivam a integração de 

conhecimentos, como sintetiza a obra editada por Charles R. Menzie Traditional ecological 

knowledge and natural resource management (2006), ao invés do conflito e da tese de 

incomensurabilidade entre conhecimentos; 3 – pratica comparação e/ou integração do CET e 

da CMp ou do CET e das regulamentações de recurso pesqueiro desvencilhadas dos 

conhecimentos, verdades e valores produzidos e mobilizados pelo Estado Moderno, como se 

fosse possível ele agir fora de regimes epistemológicos de inteligibilidade. 
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A partir da abordagem proposta, os modos de conhecer analisados são o CET e o ratio 

governamental. O ratio governamental do Estado Moderno, ou o Estado governamentalizado, 

opera estrategicamente dentro de regimes epistemológicos de inteligibilidade com o objetivo 

de conduta de condutas na produção de um espaço disciplinado ou na territorialização do 

pensamento governamental. Quando é a vertente colonial do Estado Moderno que atua na 

conduta de condutas, forçam-se transformações culturais e sociais que conduzem grupos 

dominados ao curso da modernidade. Já o CET opera epistemicamente na produção de um 

território tradicional, mas quando ele opera em resposta à tentativa de imposição de um 

espaço disciplinado tornado hegemônico, produz-se taticamente uma modalidade específica 

de território tradicional, os espaços de R-existência.  

Os modos de conhecer se inserem em diferentes formas de mediação espacial do 

poder. Na produção de conhecimento para manejar pessoas na sua relação com o meio 

ambiente, produz-se uma determinada forma de mediação espacial do poder. Neste sentido, os 

sistemas de manejo de recursos naturais se inserem em uma forma de mediação espacial do 

poder que requer uma modalidade de produção do espaço dos respectivos conhecimentos. 

Portanto, tanto o ratio governamental quanto o CET tem modos específicos de operar na 

produção de um espaço através de um sistema de manejo de recursos naturais. O conjunto de 

conhecimentos e valores e os regimes verdades produzidos e mobilizados são específicos a 

condutas de condutas em um sistema de recursos naturais. O sistema de manejo de recursos 

naturais é feito dentro de um marco epistemológico. Quando este sistema de manejo de 

recursos é operado pelo CET, tem-se um sistema de manejo de recursos tradicional (MT); 

quando ele é operado ratio governamental ou pela CM, inclusive em sua vertente positivo-

reducionista, tem-se um sistema de manejo de recursos moderno (MM). 

Através desta abordagem, foi possível uma releitura da bibliografia da área e a 

elucidação de alguns equívocos. O senso comum entre pesquisadores e gestores de que se 

deve fazer gestão de pessoas e não de peixes padece de uma história da governamentalidade 

e desfoca a questão fundamental da modernização da pesca, incluindo o manejo de recursos 

naturais moderno: o controle de mentes. A governamentalização do Estado Moderno para a 

conduta de conduta na pesca através dos modelos bioeconômicos, torna o setor pesqueiro 

visível à ação governamental no fomento da acumulação empresarial-capitalista na pesca. O 

objetivo principal, portanto, não era empregar modelos de uso sustentáveis de recursos 

pesqueiros. Ao contrário, o emprego dos modelos aprofundou os dois problemas 

fundamentais da pesca que surgiram com as políticas públicas de Estado para a pesca: a 

conservação e a alocação dos recursos pesqueiros. 
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Esta abordagem de território possibilitou uma história da governamentalização do MM 

no RS. Na produção desta história, foi possível distinguir duas tendências teóricas de 

pesquisadores que trabalham com a temática da pesca no RS. Estes dois grupos defendem 

teses distintas sobre a história do manejo de recursos no RS. Um grupo de autores tem 

produzido uma versão de história que conceitua o pescador artesanal como branco, ignorante, 

predador, violento, ineficiente, isolado, competitivo e orientado pelo mercado e que arquiteta 

um contexto internacional e nacional de política governamental considerada desfavorável para 

o setor industrial. Nesta versão, a tese defendida é que pescadores artesanais e o contexto 

internacional e nacional de política governamental são responsáveis pelo colapso dos recursos 

pesqueiros no RS e pela quebra das indústrias de pesca no RS, respectivamente. Um outro 

grupo tem produzido uma versão que defende uma tese distinta evidenciando os problemas 

das políticas públicas nacionais, sobretudo após o famigerado decreto-lei 221/67, e locais de 

manejo de recursos naturais favoráveis às indústrias de pesca como responsáveis pelo colapso 

dos recursos pesqueiros e, consequentemente, pela quebra das indústrias de pesca e pela crise 

social da pesca artesanal. A primeira tese produz uma história sobre o manejo de recursos 

pesqueiros no RS na contramão das discussões inauguradas pela clássica obra Pescadores, 

camponeses e trabalhadores do mar de Antônio Carlos Diegues sobre o colapso dos recursos 

pesqueiros no Brasil em decorrência das políticas brasileiras de intervenção estatal no 

processo de acumulação empresarial-capitalista. Por outro lado, a segunda tese insere a 

história do manejo dos recursos pesqueiros do RS nas discussões inauguradas em 1983 por 

este autor.  

A explicação para estes resultados distintos vem de uma leitura foucaultiana de ambos 

os autores na produção de uma história da governamentalização do MM no RS. O primeiro 

grupo de autores mobilizam  conhecimentos, valores/mitos e verdades a partir de uma 

vertente paradigmática, a Tragédia dos Comuns e os modelos bioeconômicos de Gordon-

Schaefer, que funda-se nas premissas do liberalismo econômico (Laissez-faire e Laissez-

passer). O segundo grupo de autores fundam sua versão de história a partir das críticas 

marxistas trazidas por Diegues (1983) ou pela Teoria dos Comuns à vertente paradigmática 

do primeiro grupo de autores. Este grupo de autores começa a surgir no panorama científico 

sobre a pesca gaúcha a partir do final da década de 1990. Em uma das frentes de batalha na 

guerra das ciências, estas duas tendências teóricas contestam-se. 

A primeira tese sobre a história do manejo de recursos no RS é a que 

governamentaliza o MM porque atente ao projeto de políticas públicas de manejo de recursos 

pesqueiros no RS consolidado na ditadura civil-militar e que continua até os dias atuais. Não 
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por acaso, a mesma comunidade epistêmica que governamentaliza o MM com a mobilização 

de conhecimentos, verdades e valores/mitos é a que produz esta tese sobre a história sobre o 

manejo de recursos pesqueiros no RS. 

Transbordando o âmbito acadêmico, dois extremos racionais contestam-se e 

conquistam-se em mais uma frente de batalha nesta guerra entre diferentes ciências, quando 

se enfoca as mediações espaciais do poder na produção de uma história da 

governamentalização do MM no RS. O CET e o ratio governamental enfrentam-se na 

implementação de diferentes sistemas de manejo de recursos pesqueiros no estuário da Lagoa 

dos Patos, o MT e o MM, desde os primórdios da colonização do Sul do Brasil. 

No regime colonial de dominação os indígenas foram eliminados e/ou afastados do 

entorno da Lagoa dos Patos através da imposição de um novo sistema de posse de terras das 

sesmarias no seu entorno que a tornava inacessível aos indígenas e acessível aos 

colonizadores. Consequentemente, provocou-se a decadência do MT operado pelo CET 

indígena e instalou-se o sistema pesqueiro de subsistência a partir das charqueadas, onde o 

trabalho era baseado no sistema escravocrata. Os traumas deste período colonial está presente 

no imaginário coletivo da coletividade regional com as lembranças da miséria material dos 

antepassados indígenas e o barulho de grilhões da escravidão e do estalar do chicote que 

ecoam até hoje em lugares considerados assombrados. Embora atualmente o Brasil seja um 

país independente da antiga metrópole colonial, o Estado Moderno brasileiro aprofundou suas 

práticas de colonialismo cultural interno, ou seja, seu caráter colonial, com o famigerado 

Decreto-Lei no 221/67 da SUDEPE lançado durante a ditadura civil-militar. A política pública 

nacional de manejo de recursos pesqueiros favoreceu a consolidação em nível local de uma 

comunidade epistêmica com ideais afins que já vinha atuando desde a década de 1950 com 

financiamento internacional da FAO e nacional das indústrias de pesca e com infraestrutura 

estatal. Esta comunidade epistêmica tem origem com a fundação da Sociedade de Estudos 

Oceanográficos do Rio Grande (SEORG) e ela vai racionalizar o setor pesqueiro gaúcho com 

vistas de torna-lo uma indústria de base nacional. 

A partir daí, em nível local, estabeleceu-se um conjunto de medidas no sentido de 

forçar o curso da modernidade à atividade pesqueira no RS que se traduziu na forte 

regulamentação da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos e no 

estímulo às indústrias de pesca com a produção de conhecimento científico, a fraca 

regulamentação e os vultuosos incentivos fiscais. Com esta perspectiva teórica adotada, foi 

possível fazer um balanço dos resultados destas políticas públicas de manejo de recursos 

pesqueiros. 
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O Estado governamentalizado por esta comunidade epistêmica passa a operar 

estrategicamente sobre o espaço dentro de regimes epistemológicos de inteligibilidade na 

produção de uma modalidade de espaço disciplinado via implementação de um MM no 

estuário da Lagoa dos Patos. Neste sentido, a partir de uma racionalidade positivo-

reducionista e com base em modelos bioeconômicos (MSY e MEY), as tomadas de decisão 

do MM nascente vão ser centralizadas em instituições Estatais e na comunidade epistêmica 

que, por sua vez, vão definir os objetivos de governo, como o aumento da produção das 

indústrias de pesca e a transformação delas em indústria de base nacional, e produzir e 

mobilizar verdades, como o Laissez-faire e Laissez-passer para as indústrias e a categoria 

pescador artesanal como um outro desinteligente. A representação da realidade desenvolvida 

e estruturada a partir dos conhecimentos e verdades produzidos e mobilizados nas condições 

institucionais estabelecidas torna a realidade visível ao ratio governamental e cria e consolida 

um caráter colonial ao Estado Moderno ao mesmo tempo que se estabelece um MM no RS. 

Desta forma, o espaço é modelado em nível de pensamento governamental, a primeira 

dimensão da operação estratégia, a imaterial. 

Ao implantar estes modelos conceituais no espaço do real, gerou-se a 

departamentalização da atividade pesqueira, a centralização das tomadas de decisão nestas 

instituições Estatais departamentalizadas e nas soluções técnicas produzidas pela comunidade 

epistêmica e uma ação diferencial do Estado entre as indústrias de pesca e a pesca artesanal. 

Esta ação diferencial do tipo fascista de apartheid significou uma massiva transferência de 

recursos naturais e de capital para as indústrias de pesca via incentivos fiscais, concessão de 

crédito e na fraca ação regulatória da pesca industrial em contraposição a uma forte ação 

regulatória e baixos investimentos para a pesca artesanal. A atuação do Estado Moderno na 

modernização do sistema de manejo pesqueiro no RS se dá, então, na conservação e na 

alocação dos recursos pesqueiros. 

O resultado final da (i)materialização de um MM no RS, ou seja, da territorialização 

do pensamento governamental na produção de um espaço disciplinado na pesca gaúcha, é o 

desemprego com a quebra das indústrias e a sobrepesca com o colapso dos recursos 

pesqueiros. Neste sentido, as duas frentes de atuação do Estado Moderno, a conservação e 

alocação dos recursos pesqueiros, tornam-se dois problemas fundamentais no manejo de 

recursos pesqueiros do estuário da Lagoa dos Patos com a implementação das políticas 

públicas para a modernização da pesca dentro dos regimes epistemológicos adotados. 

Ao territorializar o pensamento governamental, desconstroem-se os sistemas de 

manejo tradicionais (MT) que operam segundo a lógica do CET na produção dos territórios 
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tradicionais de cada uma das comunidades que compõem a coletividade regional de pesca do 

estuário da Lagoa dos Patos. Portanto, na produção de espaços disciplinados na pesca do RS, 

segundo regimes epistemológicos de inteligibilidade que operam estrategicamente na 

(i)materialização de novas bases de manejo de recursos, o MM, destroem-se os territórios 

tradicionais da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Na 

conceituação de território como conhecimento adotada nesta tese, este processo de des-re-

territorialização que promove uma monocultura do saber, no caso uma monocultura marítima, 

é um epistemicídio. 

Portanto, a territorialização do pensamento governamental produziu misérias materiais 

e de experiências, no sentido benjaminiano. Apesar de não haver mais enfrentamentos 

armados, as operações estratégicas do processo de colonialismo cultural encampado pelo 

Estado Moderno brasileiro no setor pesqueiro gerou condições miseráveis durante várias 

gerações e os mortos por este brutal modo de conquista territorial povoam o imaginário da 

coletividade regional de pesca. Os “velhos” faleciam de doenças sem socorro médico do 

Estado que desmontou postos médicos já existentes em algumas comunidades e alegava 

inacessibilidade a outras, mas acessa a todas para impor as regulamentações, muitas vezes até 

com violência física. Mesmo com tripla jornada de trabalho (pesca, lavoura e casa), pouco 

sobrava para a alimentação. As crianças, as grandes vítimas do colonialismo cultural, se 

multiplicavam nos cemitérios e transformavam-se em “anjinhos” e em aparições misteriosas 

nas ruas das comunidades com altas taxa de mortalidade infantil. Este foi um longo “tempo de 

miséria do pescador no meio da fartura de peixe”. A partir da segunda metade da década de 

1970, em decorrência dos efeitos da implementação de um MM não havia mais “peixe”, 

restou somente a miséria. 

A situação só não se tornou pior devido a tentativa de conduta de condutas na 

implementação do MM ser subvertida pelas inovações em ações coletivas, criatividade e 

adaptabilidade entre os comunitários e entre as comunidades que as permitiu escapar do 

ordenamento e da regulação do Estado Moderno a la Certeau. A hibridação das culturas, a 

introdução de elementos modernos assim como a substituição/eliminação de alguns destes 

elementos e as tomadas de decisão com base no CET ainda ocorrem nas comunidades de 

pesca artesanal gaúcha. A produção do cotidiano na pesca artesanal é, consequentemente, 

diferente daquele previsto pela modernização capitalista da pesca gaúcha. 

Portanto, há uma reapropriação dos mecanismos epistemicidas do Estado Moderno e, 

consequentemente, do espaço disciplinado, pela coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos na produção pelos CETs de diferentes MTs articulados. O resultado histórico 
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produzido marginal e ironicamente no cotidiano é o inverso do epistemicídio dos CETs 

seguido de uma monocultura da marítima atentado pela inexorável lógica da modernização na 

produção de um espaço disciplinado. Com a reapropriação do espaço disciplinado produzido 

pelo Estado Moderno, há a produção de múltiplos espaços de R-existência na des-re-

territorialização do Estado Moderno operado taticamente pelos CETs. 

Com a história da governamentalização do MM no RS, foi possível identificar a 

comunidade epistêmica que o governamentaliza, definir a modalidade de ação de caráter 

colonial do Estado Moderno e contextualizar o enfrentamento de extremos racionais na 

produção de um espaço na implementação de sistemas de manejo de recursos pesqueiros no 

RS. 

A INC 2004 se insere neste contexto de disputa entre estes dois extremos racionais. 

Até então, tinha-se pelas pesquisas feitas que a formulação da INC 2004 dentro de um fórum 

de co-manejo, o FLP, representava uma ruptura com a tradição autoritária e centralizadora de 

manejo de recursos pesqueiros implementado pelo Estado Moderno até a primeira metade da 

década de 1990. No entanto, a partir da abordagem de território adotada, é possível 

vislumbrar que a comunidade epistêmica que governamentaliza o Estado Moderno na 

formulação da INC 2004 é a mesma daquela que surge com o SEORG e, dentro de uma 

tradição autoritária, ela distorce a concepção de um fórum de co-manejo centralizando as 

decisões na burocracia institucional dentro de uma lógica científica, inclusive cientifizando o 

CET. Esta concepção distorcida do co-manejo tem ocorrido em várias partes do mundo e não 

representa uma divisão real de poder segundo Jentoft (2003). Concebido de tal forma, o FLP 

não rompe com o paradigma positivo-reducionista e configura-se como mais uma frente de 

atuação para a conquista dos territórios tradicionais da coletividade regional de pesca já que 

permite que a comunidade epistêmica atue diretamente na ideia dos pescadores artesanais e 

tente perpetrar com maior eficiência a matança de mentes e, assim, o curso da modernidade à 

coletividade regional de pesca na conduta de condutas segundo uma racionalidade ocidental. 

Neste sentido, há um aprofundamento do caráter colonial do Estado moderno através do FLP. 

Atualmente, o Estado Moderno de caráter colonial opera sobretudo na produção de 

uma modalidade de espaço disciplinado quando implementa um MM via INC 2004. Para 

saber se haviam pontos de tensão entre a INC 2004 e a prática cotidiana da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos e quais eram eles, elencou-se duas 

comunidades de pesca, a Coréia e a Torotama para trabalho de campo. Através do diálogo 

com os dados da bibliografia etnocientífica disponível a partir da abordagem de território 
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desenvolvida, vislumbra-se que o CET de cada uma das comunidades operam sobre o espaço 

produzindo distintos territórios de relativa autonomia funcional entre si, os “nossos mares”. 

No entanto, há pontos de intersecção entre os CET como, por exemplo, a produção de 

territórios heterogêneos com a classificação de seis grandes ecozonas (‘Oceano’, ‘Lagoa’, 

‘água’, ‘lugá de passage de peixe’, ‘criador de peixe’ e lugares ‘assombrados’), o 

estabelecimento de convenções sobre a migração de peixes (‘o peixe vem pra cá’ e ‘o peixe 

vai pra lá’) e as forçantes hidrodinâmicas (‘o vento anda pela volta do mundo’; ‘ela enche 

correndo pra cá e vaza correndo pra lá’) e regras de conduta (ética do segredo e do respeito; 

quantidade e tamanho socialmente considerado ‘bom’) que situam cada um de “nossos mares” 

como centro geográfico e lógica de orientação. Neste sentido, o processo de territorialização 

tradicional atendem a uma modalidade de produção do espaço a partir de uma mobilização de 

conhecimentos, valores e regimes de verdade próprios de um MT. 

O tempo tradicional também é visto como uma produção social: é materializado no 

espaço (sinais de memória) e compõe um continuum entre céu/mar/terra. Cada uma das 

comunidades de pesca da coletividade regional produz no mínimo três ciclos conceituais  

gerais (‘ano de água doce’, ‘de água salgada’ e ‘de água misturada’) com base no CET de 

padrões hidrodinâmicos e biológicos. Um destes ciclos é o considerado “normal” por todas as 

comunidades, o “ano de água misturada”. Estes ciclos conceituais diferem entre as 

comunidades no que se refere aos prazos, o conteúdo, a frequência e a categorização de um 

mesmo ciclo anual. No entanto, todas elas tem seu início em um “inverno” e seu fim em um 

“verão”. Pode-se dizer, consequentemente, que a coletividade regional de pesca do estuário da 

Lagoa dos Patos produz múltiplos ciclos conceituais. 

Articulados ao ciclo conceitual, tem-se os ciclos de atividades que se organizam em 

torno da sucessão de “safras de peixe” em todas as comunidades de pesca da coletividade 

regional. As “safras” são as atividades pesqueiras que ocorrem em função dos recursos 

pesqueiros socialmente considerados mais importantes, o que gera diferenças quanto à ordem 

e ao conteúdo das atividades entre as comunidades de pesca. Por outro lado, todas as 

comunidades iniciam suas atividades de pesca em um “inverno”, com uma “safra de inverno” 

e terminam no final de um “verão”, com a “tainha de corrida” ou com as chuvas da primavera 

associadas a chegada do frio de abril/maio. O ciclo de atividades pesqueiras também pode 

sofrer alterações, mudando sua composição ou ser praticamente abolida de um “ano” para o 

outro em uma mesma comunidade em função da variabilidade interanual das condições 

bióticas e abióticas previstas nos ciclos conceituais produzidos. A coletividade regional de 

pesca produz, desta forma, múltiplos ciclos de atividades. 
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Da relação entre os múltiplos ciclos conceituais e de atividades, emergem os 

calendários tradicionais que diferem entre as comunidades dentro de um mesmo ciclo anual e 

interanualmente em uma mesma comunidade, tal como os respectivos ciclos. Neste sentido, a 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos é multicalendárica. Os 

calendários são coordenados por cada uma das comunidades através do CET, os centros de 

poder; articulados entre si através da data zero, que flutuam entre os “anos de safra” e os 

“anos terríveis”; e ordenados de um “inverno” para um “verão”, sendo esta última estação o 

centro temporal calendárico. 

A existência de uma coletividade regional de pesca multicalendárica que articula os 

calendários tradicionais de cada uma das comunidades entre si através de uma data zero 

flutuante entre os “anos terríveis” e os “anos de safra” sem uma coordenação centralizada 

aparentemente não há registros na bibliografia científica. A ausência destes registros entre os 

estudiosos dos calendários mesoamericanos e andinos, dois dos mais bem estudados no 

mundo científico, levou a Ross Hassig (2003) e Victoria Cox (2002) a propor que a 

articulação central de multicalendários existe apenas quando há um poder centralizador. Neste 

sentido, o registro da produção de uma data zero por uma coletividade descentralizada em 

vários centros de poder revela-se um avanço no estudo de calendários tradicionais. 

Em todos os calendários há regras de conduta que devem ser observadas, como por 

exemplo a ética do respeito ao tamanho e à quantidade de peixe considerados socialmente 

“bons” para se iniciar uma safra, o respeito ao território de outras comunidades e o segredo 

entre as comunidades. Por outro lado, cada um dos calendários engendram relações sociais 

próprias daquele ciclo anual, como a des-re-interdição de espaços para a pesca. As variações 

interanuais das regras de conduta também variam entre as comunidades, como a abolição da 

interdição da pesca na Lagoa em “ano de água salgada” na Torotama e a não-abolição na 

Coréia. 

Apesar da multiplicidade calendárica, a concepção de tempo incorporada é comum a 

todos os calendários da coletividade regional de pesca. Com a forma em espiral e a qualidade 

flexível/irregular/variável, o tempo de todos os múltiplos calendários pode ser caracterizado 

como tradicional. Este tempo inserido no espaço territorializado confere dinâmica ao território 

que é recriado a cada novo ciclo anual calendárico. Neste sentido, a dinâmica do território 

tradicional tem a mesma qualidade do tempo dos calendários tradicionais. Com a fundação de 

novos territórios a cada novo ciclo anual há também justaposições entre os centros de poder e 

o ingresso de comunidades a outros territórios comunitários produzindo novas 
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territorialidades. Portanto, a coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos é 

multiterritorial. 

Consoante ao espaço e ao tempo, pode-se dizer que cada um dos territórios 

tradicionais são produzidos de acordo com as premissas do MT operado pelo CET das 

respectivas comunidades de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Desta forma, a 

implementação do MT, uma modalidade de produção do território pelo CET, é 

descentralizada entre os diversos centros de poder. 

A existência de múltiplos ciclos conceituais e de atividades e de múltiplos calendários 

na coletividade regional coloca as discussões sobre manejo de recursos pesqueiros no RS em 

novo patamar. Até o final da década de 1990 quase nada se havia pesquisado sobre o CET e o 

território tradicional e absolutamente nada sobre MT das comunidades de pescadores do RS. 

Este panorama científico começa a mudar a partir do final da década 1990 quando o segundo 

grupo de autores (ver MARTINS, 1997; ALTMAYER, 1999; ADOMILLI, 2002; 2007; 

KALIKOSKI, 2002; 2006; KALIKOSKI et al., 2002; 2006; 2007; KALIKOSKI; 

VASCONCELOS, 2007; ALMUDI et al., 2004; ALMUDI, 2005; PASQUOTTO, 2005; 

PIEVE et al., 2009; e outros) iniciam diversas pesquisas sobre o CET e territorialidades das 

comunidades tradicionais. No entanto, estas pesquisas sobre o CET ainda careciam de maior 

sistematização, tratavam de aspectos muito gerais e os dados das diferentes comunidades 

eram tratados como se fossem consonantes, inclusive os dados sobre calendários tradicionais. 

A partir da obra Águas da Coréia: uma viagem ao centro do mundo em uma perspectiva 

etnooceanográfica, há o desenvolvimento de uma abordagem capaz de sistematizar o CET em 

cenários ecológicos que ajudaram a colocar em cheque o conceito de pescador artesanal 

branco, ignorante, predador, violento, ineficiente, isolado, competitivo e orientado pelo 

mercado. No entanto, Águas da Coréia... foi uma pesquisa feita em apenas uma das 

comunidades e os resultados eram dissonantes com as pesquisas sobre o CET feitas até então, 

sobretudo no que se referia ao calendário tradicional. Este livro foi a primeira pesquisa a 

trazer alguns elementos do MT de uma comunidade de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Os resultados trazidos neste doutorado descontroem mais de quarenta anos de pesquisa 

de instituições governamentais locais dedicadas a produzir uma representação cínica do 

pescador artesanal gaúcho e a completa invisibilização dos seus MT. O intercruzamento dos 

resultados da bibliografia de pesquisas feitas em diversas comunidades mediado pelos dados 

de trabalho de campo coletados em duas comunidades de pesca amplia o escopo de análise à 

coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. A partir dos dados, mostra-se 

que todas as comunidades produzem modalidades de territórios através do CET que atendem 
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às premissas de MT de Ken Lertzman (2009) e de Cordell (1989) e possuem paralelo com o 

MT de outras comunidades de pesca localizadas em diversas partes do mundo, como as 37 

sociedades tradicionais de pesca pesquisadas por Wilson et al (1994) e Acheson e Wilson 

(1996). Neste sentido, as dissonâncias que haviam entre as pesquisas científicas eram 

resultado de limitações na abordagem científica que não conseguia tornar inteligível uma 

coletividade regional multiterritorial, multicalendárica e com diferentes teses produzidas entre 

tendências do CET que perpassam as comunidades de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. 

Dito de outro modo, a ignorância era, mais uma vez, da ciência e não das comunidades de 

pesca. 

A resolução destas dissonâncias dentro do marco teórico desenvolvido nesta tese 

também representa um avanço para a antropologia, em especial às etnociências em pesquisas 

com coletivos e comunidades de pesca. Apesar das várias gerações de pesquisas com 

calendários tradicionais de pesca, na maior parte dos trabalhos não está claro que tipo de 

relação produzida pelas comunidades de pesca entre um ciclo conceitual e de atividades gera 

um calendário tradicional. Ademais, é extraído do calendário tradicional a concepção de 

tempo tradicional projetando nele uma concepção de tempo moderna, como uma marcação de 

tempo fixa e as vezes até mesmo abstrata. 

A abordagem de território desenvolvida também inaugurou uma mudança de foco nas 

variáveis ambientais e sociais que individualizam o tempo na produção dos calendários 

tradicionais por comunidades de pesca. Até então diversos trabalhos tentavam descrever e 

analisar calendários de pesca colocando em perspectiva a representação das forçantes 

astronômicas produzidas pelas comunidades pesca, resultando em calendários solares, lunares 

ou luni-solares. A partir de Águas da Coréia... de Moura (2012) coloca-se em perspectiva a 

produção dos calendários tradicionais de pesca na articulação dos ciclos hidrodinâmicos, 

biológicos dos “peixes” e das atividades pesqueiras segundo uma lógica de orientação, o 

centro do mundo. “O problema d’água” ou “o negócio da água” é colocado em perspectiva 

enquanto fenômeno que emerge na relação homem/natureza pela racionalidade que o produz. 

Como consequência desta perspectiva, chamada de etnooceanográfica, foi possível vislumbrar 

ao menos três calendários tradicionais por comunidade de pesca. Antes de Águas da Coréia... 

de Moura (2012), as pesquisas descreviam apenas um calendário tradicional para um mesmo 

grupo de pescadores. A abordagem fundada em Águas da Coréia... foi revista e ajustada à 

perspectiva teórica desenvolvida nesta tese e conseguiu-se um importante avanço na 

compreensão dos territórios não mais determinado ambientalmente, mas como uma produção 

social a partir de uma racionalidade. Este avanço foi possibilitado pela incorporação das 
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críticas de Gell (1992) a Evans-Pritchard (2007), base teórica para o estudo de calendários de 

Águas da Coréia... e desta tese. 

Como para a descrição do MT (i)materializado pelos CETs das comunidades da 

coletividade regional, foram feitas entrevistas com membros da comunidade epistêmica que 

governamentaliza o MM no RS e um amplo levantamento bibliográfico das pesquisas 

produzidas e mobilizadas por ela na produção da INC 2004. Com posterior análise e 

cruzamento dos dados, descreve-se os regimes epistemológicos de inteligibilidade que 

embasam o ratio governamental na implementação do Calendário Oficializado da INC 2004. 

Os conhecimentos são mobilizados de modo a eliminar as irregularidades ambientais e 

produzir um ciclo conceitual padrão que, por sua vez, irá compor os regimes epistemológicos 

de inteligibilidade e embasar a delimitação do espaço estuarino sob o ponto de vista físico. Já 

os períodos de pesca e de Defeso, ou seja, o Calendário Oficializado, são formulados de 

acordo com regimes epistemológicos de inteligibilidade: o ciclo conceitual, os valores e mitos 

incorporados na linha paradigmática da Tragédia dos Comuns e do positivo-reducionismo; as 

falácias sobre os pescadores artesanais; os objetivos e pressupostos da moderna ciência 

pesqueira e das políticas nacionais e locais de manejo de recursos pesqueiros; e as condições 

institucionais. Como resultado, normaliza-se tempo e espaço. 

A padronização ou normalização do tempo e do espaço promove a ruptura entre 

ambos e possibilita a sua recombinação em novas bases, as de um modo de pensar e agir 

científico e tecnicamente e, consequentemente, situadas em um quadro de relações do homem 

com a natureza na Era moderna, o ratio governamental. Neste sentido, a normalização do 

tempo e do espaço os transforma em entidades de mesma natureza disciplinar ao passo que 

insere tempo no espaço na produção de um espaço disciplinado. Portanto, na perspectiva 

adotada, não há o paradoxo espaço-temporal da modernidade. 

Com a tentativa de territorialização do pensamento governamental via INC 2004 sobre 

a coletividade regional de pescadores do estuário da Lagoa dos Patos, inicia-se um processo 

de des-re-territorialização da coletividade regional de pescadores do estuário da Lagoa dos 

Patos: o espaço heterogêneo, que inclui as comunidades de pesca segundo o conceito 

governamentalizado de pescador artesanal, passaria por um processo de homogeneização; as 

comunidades de pesca que atuam no estuário, mas que se localizam fora da delimitação da 

área estuarina, passariam por um processo de exclusão sendo proibidos de exercer a pesca no 

interior da área delimitada; o tempo em espiral, flexível e variável seria linearizado, fixado 

com uma variabilidade sazonal regularizada interanualmente e homogeneizado para todas as 

comunidades de pesca. Consequentemente, produziria-se a não-existência dos 
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multicalendários e dos multiterritórios de ritmos flexíveis e irregulares destruindo-se as 

experiências tempo-espaço tradicionais na imposição de apenas uma experiência espaço-

temporal do pensamento governemental de ritmo mecânico a todas as comunidades de pesca. 

Portanto, a centralização do poder das tomadas de decisão de acordo com o ratio 

governamental se daria através da destruição dos múltiplos centros de poder produzidos pelos 

CETs da coletividade regional. A des-re-territorialização é operada pela tentativa de 

imposição de uma epistemologia, ou seja, é um atentado epistemicida. 

Este grande atentado epistemicida operado pelo Estado Moderno de caráter colonial 

não tem o êxito desejado devido as mil e uma formas de inventar nas comunidades uma pesca 

não autorizada. Diversas táticas silenciosas (pesca a noite, camuflagem das redes, difusão de 

falsas informações, criação de lendas, etc.) e abertas (manifestações ostensivas dentro do FLP 

e no mar) operam na reapropriação do espaço disciplinado na produção de espaços de R-

existência pelos CETs em cada uma das comunidades. O poder volta a ser descentralizado nas 

comunidades da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos.  

Esta tensão político-epistêmica que se instala entre extremos racionais na produção do 

espaço completa a geometria de poder em que se insere a multiterritorialidade da coletividade 

regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos, transformando quantitativa e 

qualitativamente a experiência de tempo-espaço hibridizando os respectivos territórios 

comunitários. 

Longe de atrelar a discussão dos sistemas de manejo de recursos ao absolutismo da 

sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável como tem feito diversas abordagens de 

CET, território e manejo de recursos naturais, esta abordagem teórica unifica os conceitos de 

território, de conhecimento e de manejo de recursos situando-os em suas respectivas 

epistemologias. A partir de uma epistemologia que constitui uma perspectiva parcial, 

conhecimentos, mitos e verdades são produzidos e mobilizados na produção de espaços 

epistêmicos. Resta saber se as parcialidades de cada racionalidade operam epistemicamente 

dentro de valores e verdades de um regime democrático. No caso brasileiro, o Estado atua no 

manejo de recursos pesqueiros no RS de acordo com políticas que fomentam um projeto de 

caráter colonial consolidado durante a ditadura civil-militar e aprofundado na criação do FLP. 

Este projeto de caráter colonial é uma monocultura marítima enquanto processo e formação 

cultural no uso dos recursos pesqueiros no RS através de um atentado epistemicida contra os 

CETs da coletividade regional de pesca do estuário da Lagoa dos Patos. Obviamente, tal 

projeto é incompatível com um Estado que se define Constitucionalmente enquanto 

Democrático de Direito, que reza pela proteção às manifestações das culturas populares e que 
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ratifica tratados internacionais como a Convenção Internacional sobre Biodiversidade de 

1992. Nada mais SkizoPhrenos (cisão da mente) que o Pathos do Logos de um assassino de 

mentes. 
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ANEXO A – Instrução normativa conjunta n. 3, de 9 de fevereiro de 2004 

 

 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E O SECRETÁRIO ESPECIAL DE 

AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, no 

Decreto- Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e nas Leis nos 7.679, de 23 de novembro de 

1998; 8.617, de 4 de janeiro de 1993; 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e o que consta do 

Processo IBAMA/CEPERG/RS no 02033.000047/98-71, e da Ação Civil Pública no 

2002.71.01.01.010012- 0, da 2a Vara Federal do Rio Grande do Sul e Agravo Regimental em 

Agravo de Instrumento no 2002.04.01.056380- 2/RS, resolvem: 

 

Art. 1o A atividade de pesca no Estuário da Lagoa dos Patos no Estado do Rio Grande do Sul 

fica condicionada aos critérios técnicos, padrões de uso e procedimentos administrativos 

estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. Entende- se por Estuário da Lagoa dos Patos, a área compreendida entre 

confrontação com Arambaré (Latitude 30o a 50o Sul) e a Barra do Rio Grande (Latitude 32o 

10' Sul). 

 

Art 2o Na região estuarina da Lagoa dos Patos ficam estabelecidos, por espécie, os seguintes 

períodos de pesca: 
Nome Vulgar Nome Científico Período 
Tainha Mugil platanus Out-Mai 
Corvina  Micropogonais furnieri Out-Fev 
Bagre Netuma barba Out/Nov e Mar-Mai 
Camarão Farfantepenaeus paulensis Fev-Mai 
 

Art. 3o Proibir, no Estuário da Lagoa dos Patos, o uso dos seguintes petrechos, aparelhos de 

pesca e meios de produção: 

I - redes de espera com malha inferior a 100mm (cem milímetros); 

II - redes de saco e aviãozinho com malha inferior a 24mm (vinte e quatro milímetros); 

III - redes de arrasto de qualquer natureza sejam redes de porta (plancha), pauzinho, trolha, 

caracol, coca ou qualquer outra denominação; e 

IV - embarcações pesqueiras com tamanho superior a 12m (doze metros) de comprimento 

total. 
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§ 1o Para a pesca de bagres, a malha mínima da rede de espera fica limitada em 140mm 

(cento e quarenta milímetros). 

§ 2o Na pesca do peixe-rei, poderá ser utilizada rede de espera com malha mínima de 40mm 

(quarenta milímetros). 

§ 3o Para efeito de fiscalização, as medidas de malhas de redes especificadas neste artigo, 

deverão ser consideradas entre nós opostos, com malha esticada. 

 

Art. 4 o Cada embarcação pesqueira somente poderá transportar e operar com o máximo de 

1.000 (mil) braças de rede, correspondendo a 1.830m (mil oitocentos e trinta metros) de 

comprimento total, independentemente do número de pescadores autorizados existentes a 

bordo. 

 

Parágrafo único. Além do comprimento máximo estipulado no caput deste artigo, a utilização 

de redes de espera fica limitada a altura máxima de até 100 (cem) malhas, respeitada a malha 

mínima especificada no inciso I, do art. 3o desta Instrução Normativa. 

 

Art. 5o A captura de camarão com redes de saco ou aviãozinho no Estuário da Lagoa dos 

Patos somente será permitida se observadas, também, as seguintes condições: 

I - o pescador profissional autorizado, nos termos desta Instrução Normativa, será responsável 

pela colocação de calões, observadas as limitações impostas pela Capitania dos Portos do Rio 

Grande do Sul, sendo obrigado a retirá-los até quinze dias após o término da temporada de 

pesca, conforme período fixado no art. 2o desta Instrução Normativa; 

II - cada interessado somente poderá obter autorização para colocação de uma andaina de até 

10 (dez) redes; 

III - na andaina, o seu número de registro deverá ser fixado através de uma placa colocada no 

primeiro calão da série; 

IV - as redes deverão ser dispostas em série de no máximo 10 (dez) unidades, de modo a 

permitir espaço livre entre as séries paralelas de no mínimo 300m (trezentos metros) e entre 

as andainas colocadas no mesmo alinham ento, um espaço livre de no mínimo 50m (cinqüenta 

metros); e 

V - o comprimento da tralha (manga e boca) das redes não poderá ser superior a 15m (quinze 

metros). 
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Art. 6o Proibir, no Estado do Rio Grande do Sul, a captura, o transporte e a comercialização 

de camarão rosa (Farfantepenaeus paulensis) cujo comprimento total seja inferior a 9 cm 

(nove centímetros). 

§ 1o Para efeito de mensuração, define- se o comprimento total a distância entre a 

extremidade do rostro e a ponta do telson. 

§ 2o Tolerar- se- á vinte por cento sobre o número de exemplares capturados com tamanhos 

inferiores ao estabelecido no caput deste artigo. 

§ 3o Para as espécies do grupo de peixes, deverão ser observados os tamanhos mínimos 

estabelecidos em Portaria específica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis- IBAMA. 

 

Art. 7o O acesso à atividade de pesca no Estuário da Lagoa dos Patos somente será permitido 

aos pescadores profissionais inscritos no Registro Geral da Pesca junto a Secretaria Especial 

de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República- SEAP/PR e detentores de Licença 

Ambiental de Pesca, a ser emitida pelo IBAMA. 

§ 1o A Licença Ambiental de Pesca é individual e intransferível e será emitida conforme 

modelo contido no Anexo I desta Instrução Normativa, com validade anual. 

§ 2o Os pedidos de Licença Ambiental de Pesca deverão ser apresentados, anualmente, no 

período de 1o de junho a 30 de agosto, conforme modelo de requerimento contido no Anexo 

II desta Instrução Normativa. 

§ 3o No pedido de Licença Ambiental de Pesca para as pescarias dirigidas ao bagre e 

camarão-rosa, deverá constar a área de localização da(s) andaina(s), devendo ser considerado 

como preferencial para efeitos de controle na ocupação de espaços, o histórico de registros 

anteriores. 

 

Art. 8o Os pedidos de Licença Ambiental de Pesca, desde que solicitados no período 

estabelecido no art. 7o desta Instrução Normativa, somente serão concedidos depois de 

ouvido um fórum com atribuições específicas para o Estuário da Lagoa dos Pat os, composto 

por representantes das comunidades pesqueiras, entidades de classe dos pescadores da região 

e da sociedade civil organizada. 

Parágrafo único. O fórum de que trata o caput deste artigo exercerá funções consultiva e 

cooperativa às ações da SEAP/PR e do IBAMA. 
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Art. 9o O pescador profissional inscrito e licenciado nos termos desta Instrução Normativa 

estará obrigado ao preenchimento de planilhas de controle de pesca, conforme modelo 

contido no Anexo III desta Instrução Normativa, adotado pelo IBAMA. 

Parágrafo único. As planilhas de controle de pesca deverão ser entregues ao IBAMA, após o 

encerramento de cada temporada de pesca de que trata o art. 2o desta Instrução Normativa, 

por ocasião dos pedidos das renovações anuais das Licenças Ambientais de Pesca, 

mencionada no art. 7º desta Instrução Normativa. 

 

Art. 10. Concluído o processo de emissão das Licenças Ambientais de Pesca, o IBAMA 

encaminhará ao Escritório Estadual da SEAP/PR, no estado do Rio Grande do Sul, a listagem 

dos pescadores licenciados, para efetivação do permissionamento e registro das embarcações 

de pesca. 

Parágrafo único. O permissionamento e registro das embarcações de pesca só serão efetivados 

mediante apresentação, pelo interessado, da Licença Ambiental de Pesca prevista nesta 

Instrução Normativa. 

 

Art. 11. Para efeito de controle e limitação do esforço de pesca, a apreciação de pedido de 

emissão de Licença Ambiental de Pesca dependerá da comprovação de que o interessado 

venha exercendo a pesca, principalmente, no Estuário da Lagoa dos Patos, de forma 

continuada ao longo do período de pesca permitido. 

§ 1o Não serão concedidas Licenças Ambientais de Pesca para pescadores profissionais 

interessados no exercício da pesca em caráter temporário, ocasional ou transitório. 

§ 2o Serão acatados para esse fim e para renovação das Licenças Ambientais de Pesca, as 

planilhas de controle de pesca, previstas no art. 9o desta Instrução Normativa, ou documentos 

comprobatórios similares que o IBAMA e a SEAP/PR julgarem pertinentes. 

 

Art. 12. As renovações anuais das Licenças Ambientais de Pesca concedidas, somente 

ocorrerão se forem atendidas as exigências de regularidade na documentação, constante do 

art. 7º desta Instrução Normativa e ficar comprovada a entrega de planilhas de controle de 

pesca referentes ao período anual imediatamente anterior. 

 

Art. 13. O pescador habilitado para o exercício da pesca, na forma do disposto nesta Instrução 

Normativa que, injustificadamente, deixar de exercer a pesca continuada perderá o direito a 

renovação da Licença Ambiental de Pesca, ficando sujeito a uma nova avaliação depois de 
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ouvido o fórum de que trata o art. 8o desta Instrução Normativa, podendo ter o 

credenciamento rejeitado de forma definitiva ou temporária. 

 

Art. 14. Os registros e as permissões de pesca a serem concedidas às embarcações pesqueiras 

para operação no Estuário da Lagoa dos Patos deverão atender o disposto nesta Instrução 

Normativa e a norma específica que trata da inscrição da embarcação no Registro Geral da 

Pesca, sob responsabilidade da SEAP/PR. 

 

Art. 15. Excepcionalmente, para temporada de pesca de 2003/2004, o acesso à atividade de 

pesca no Estuário da Lagoa dos Patos será permitido nas seguintes condições: 

I - aos pescadores profissionais detentores de Licença de Pesca emitida pelo IBAMA, no 

exercício de 1999, que terão sua revalidação automática, até 30 de maio de 2004; 

II - aos novos pescadores considerados habilitados ao exercício da profissão, desde que 

requeiram a respectiva Licença Ambiental de Pesca, na forma do disposto nos arts. 7o e 8o 

desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. Para os pescadores mencionados no inciso II deste artigo o período de 

requerimento da respectiva Licença Ambiental de Pesca será de sessenta dias contados a 

partir da publicação desta Instrução Normativa. 

 

Art. 16. Aos infratores da presente Instrução Normativa serão aplicadas as penalidades e as 

sanções, respectivamente, previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto 

no 3.179, de 21 de setembro de 1999. 

 

Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 18. Ficam revogadas as Portarias IBAMA nos 171, de 22 de dezembro de 1998; 24, de 31 

de março de 2000; 47, de 17 de abril de 2002 e a Instrução Normativa MAPA no 017, de 31 

de julho de 2001. 

 

MARINA SILVA 

Ministra de Estado do Meio Ambiente 

 

JOSÉ FRITSCH 

Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República
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ANEXO B – Portaria IBAMA n° 171-n, de 22 de dezembro de 1998 

 

 

O Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24 da, Estrutura Regimental aprovada pelo 

Decreto no 78, de 5 de abril de 1991, e art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado 

pela Portaria GM/MINTER n o 445, de 16 de agosto de 1989, e 

 

TENDO EM VISTA as disposições do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e das 

Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 7.679, de 23 de novembro de 1988, 8.617, de 4 de 

janeiro de 1993 e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a pesca no Estuário da Lagoa dos 

Patos/RS; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de controlar o esforço de pesca no Estuário da Lagoa dos 

Patos, essencial para a melhoria e recuperação da piscosidade e conseqüente qualidade de 

vida das populações dela dependentes; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de participar no processo de organização das atividades 

pesqueiras ora em desenvolvimento, onde se prioriza a gestão compartilhada dos recursos 

naturais; e, 

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo IBAMA/CEPERG/RS n. 02033.000047/98-72, 

Resolve: 

 

Art. 1o A atividade de pesca no Estuário da Lagoa dos Patos estará condicionada a licenças de 

pesca por espécie, que deverão ser fornecidas anualmente pelo IBAMA, aos pescadores 

devidamente legalizados mediante requerimento dos interessados, instruído com a indicação 

de matrícula e relação das embarcações legalizadas na Capitania dos Portos(RS) e no 

IBAMA. 

§ 1o Entende-se por Estuário da Lagoa dos Patos, a área compreendida entre confrontação 

com Arambaré (Latitude 30o50’ Sul) e a Barra do Rio Grande (Latitude 32o10’ Sul). 
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§ 2o Os pedidos de licenças de pesca deverão ser apresentados anualmente, no período de 1o 

de junho a 30 de setembro. 

§ 3o O pescador licenciado estará obrigado ao preenchimento de planilhas de controle (mapas 

de bordo) que deverão ser entregues ao IBAMA. 

§ 4o A autorização para a pesca é individual e cada pescador somente poderá ser portador de 

uma licença independentemente do número de embarcações registradas em seu nome. 

 

Art. 2o Os pedidos de licenças, desde que solicitados no período de 1 o de Junho a 30 de 

Setembro, de cada ano, somente serão concedidas após ser ouvido um fórum com atribuições 

específicas para o Estuário da Lagoa dos Patos, composto pelos epresentantes das 

comunidades pesqueiras e/ou entidades de classe dos pescadores da região e da sociedade 

civil organizada que exercerá funções consultiva e cooperativa às ações do IBAMA. 

Parágrafo único. As renovações anuais das licenças já concedidas somente ocorrerão se forem 

atendidas as exigências de regularidade na documentação, constante do art. 1o desta Portaria e 

ficar comprovada a entrega de planilhas de controle (mapas de bordo) de produção do período 

anual imediatamente anterior. 

 

Art. 3o Para apreciação do candidato ao licenciamento para a pesca no Estuário da Lagoa dos 

Patos será também exigido: 

a) comprovante de residência na região do entorno do Estuário da Lagoa dos Patos; 

b) comprovação de atividade pesqueira na região estuarina da Lagoa dos Patos, como 

principal meio de vida. 

 

Art. 4o O pescador habilitado para o exercício da pesca, que não cumprir as exigências legais, 

por mais de um período anual do último licenciamento, perderá o direito a renovação de 

licença, ficando sujeito a uma nova avaliação após ouvido o Fórum discriminado no art. 2o 

desta Portaria, podendo ter o credenciamento rejeitado de forma definitiva ou temporária. 

 

Art. 5o Estabelecer para a região estuarina da Lagoa dos Patos os períodos de captura a serem 

autorizados: 
Nome Vulgar Nome Científico Período 
Tainha Mugil platanus Fev-Mar-Abr-Maio 
Corvina  Micropogonais furnieri Out-Nov-Dez-Jan 
Bagre Netuma barba Mar-Abr-Maio 
Camarão Farfantepenaeus paulensis Fev-Mar-Abr-Maio 
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Art. 6o Proibir no Estuário da Lagoa dos Patos, a utilização para a captura dos seguintes 

aparelhos de pesca e meios de produção: 

a) redes de espera com malha inferior a 100 mm (cem milímetros), medida tomada entre 

ângulos opostos, com malha esticada; 

b) redes de saco e/ou aviãozinho com malha inferior a 24 mm (vinte e quatro milímetros), 

medida tomada entre ângulos opostos, com malha esticada; 

c) redes de arrasto de qualquer natureza sejam redes de porta (plancha), pauzinho, trolha, 

caracol, coca ou de qualquer outra denominação; 

d) embarcações pesqueiras com tamanho superior a 12m (doze metros) de comprimento total. 

§ 1o Para a pesca de bagres na Lagoa dos Patos a malha mínima para redes de espera fica 

limitada em 140 mm (cento e quarenta milímetros) medida tomada entre ângulos opostos 

malha esticada. 

§ 2o Fica facultado na pesca dirigida ao peixe-rei o uso de malha mínima para a rede de 

espera de 40 mm (quarenta milímetros), medida tomada entre ângulos opostos esticada. 

 

Art. 7o A utilização de redes de espera fica limitada a altura de até 100 (cem) milhas, e cada 

embarcação pesqueira somente poderá transportar e operar com rede que tenha, no máximo, 

1.000 (mil) braças, 1.830m (mil oitocentos e trinta metros) de comprimento total. 

Parágrafo único. A utilização de mais de um pescador licenciado, tripulando uma única 

embarcação, não autoriza o emprego de maiores quantidades de rede, ficando limitado a um 

máximo de 1.000 (mil) braças por embarcação. 

 

Art. 8o A captura de camarão com redes de saco e/ou aviãozinho no Estuário da Lagoa dos 

Patos durante o período permitido, até que estudos técnicos determinem alternativas de pesca 

ou recomendações diferenciadas, somente ocorrerá nas seguintes condições: 

a) o pescador licenciado será responsável pela colocação de calões, observadas as limitações 

impostas pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, obrigando-se a retirá-los até quinze 

dias após o término da safra, conforme período fixado no art. 5º desta Portaria; 

b) cada interessado somente poderá obter licença para colocação de uma andaina de até 10 

(dez) redes; 

c) na andaina, o seu número de registro deverá ser fixado através de uma placa colocada no 

primeiro calão da série; 

d) as áreas para colocação de andainas serão determinadas pelo IBAMA; 



412 

e) as redes deverão ser dispostas em série de no máximo 10 (dez) unidades, de modo a 

permitir espaço livre entre as séries paralelas de no mínimo 300m (trezentos metros) e entre 

as andainas colocadas no mesmo alinhamento, um espaço livre de no mínimo 50m (cinqüenta 

metros); e 

f) o comprimento da tralha (manga e boca) das redes não poderá ser superior a 15m (quinze 

metros). 

 

Art. 9o Fica proibido no Estado do Rio Grande do Sul, a captura, o transporte e a 

comercialização das espécies abaixo relacionadas, cujos comprimentos totais sejam inferiores: 

 
Nome Vulgar Nome Científico Comprimento 
Tainha Mugil platanus 35 cm 
Corvina  Micropogonais furnieri 35 cm 
Bagre Netuma barba 40 cm 
Peixe-rei Odonthestes sp 20 cm 
Linguado Paralichthys sp 35 cm 
Camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis 9 cm 
 

§ 1o Para efeito de mensuração, define-se o comprimento total para peixes, como sendo a 

distância tomada entre a ponta do focinho e a extremidade da nadadeira caudal e para 

camarões a distância entre a extremidade do rostro e a ponta do telson. 

§ 2o Admite-se a tolerância de 20% sobre o número de animais capturados com tamanhos 

inferiores ao estabelecido no caput deste artigo. 

 

Art.10°. Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as penalidades previstas na Lei no 

9.605/98 e demais legislação pertinente. 

 

Art.11°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 12°. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

EDUARDO DE SOUZA MARTINS 

Presidente 

DOU 23/12/1998 

 
 


