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RESUMO 

Essa tese trata das expressões territoriais da questão social dos povos indígenas 

potiguaras pertencentes à área de Proteção Ambiental do Mamanguape no Litoral Norte 

da Paraíba. Visa, a partir das territorialidades, analisar a dinâmica das relações que 

configuram a proteção social e socioambiental advindas da pesca artesanal vivenciadas 

na aldeia Tramataia. Parte-se do seguinte pressuposto: a existência de sobreposições das 

escalas territoriais impostas aos povos indígenas potiguaras expressas na dinâmica 

produtiva da pesca artesanal, seja pelos agentes econômicos, seja pelos agentes públicos 

que interagem e conflitam na disputa pelo e no território de vivencia. O percurso 

traçado para esse estudo, nos conduziu a uma abordagem etnoecológica e etnobiológica 

que buscou de modo transversal em outras áreas do conhecimento, análise das 

sobreposições territoriais existentes; dos processos de territorialização-

desterritorialização-reterritorialização das terras indígenas; elucidação das experiências 

coletivas vividas no território da pesquisa, como captação das mediações e análise das 

contradições inerentes aos processos sociais de incorporação do trabalho na pesca 

artesanal pela lógica mercantil da carcinocultura. Esse processo possibilitou elucidar 

que a pesca artesanal continuará sendo uma atividade econômica atrativa, tanto pela 

condição de sobrevivência dos povos indígenas como pela manutenção desse território 

protegido. Todavia, as experiências desenvolvidas, apontam para a necessidade de 

fortalecimento desse território pertencente aos povos indígenas (desde a sua origem), 

para uma gestão ambiental renovada ou ―modernizada‖, onde a fiscalização seja 

exercida como prática similar à auditoria ambiental. O que nos permite afirmar que as 

vivencias da pesca artesanal na APA do Mamanguape sofrem interferências conflitantes 

devido às conexões existentes com a dinâmica produtiva do capitalismo contemporâneo, 

expresso naquele território pela carcinocultura. Contudo, a primeira Conferência da 

Politica Indigenista na Paraíba tem grande potencial para se configurar como 

impulsionadora de transformação social. Esse espaço, neste início de século se afirma 

como ambiente de abertura ao diálogo e ao convencimento entre sociedade civil e 

agentes públicos. Espera-se que um novo ciclo participativo possa ampliar sua face 

societária e, ao mesmo tempo, promova uma conexão mais imediata entre a consulta à 

sociedade indigenista e a efetividade das decisões na execução de políticas públicas. 

 

Palavras-Chave: Territorialidade, Proteção Social, Pesca Artesanal e Povos Indígenas. 
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ABSTRACT 

 This thesis deals with the territorial expressions of the social question of indigenous 

people called the Potiguaras belonging to the Environmental Protection Area of the 

Mamanguape city on the north coast of Paraiba. It aims, from territoriality, analyze the 

dynamics of the relationships that shape the social and environmental protection arising 

from artisanal fisheries in the village Tramataia. It starts from the following assumption: 

the existence of overlapping territorial scales imposed on Potiguaras indigenous people 

expressed in the productive dynamics of artisanal fisheries, either by economic agents, 

whether by public officials who interact and conflict in contention for and experiences 

of territory. The route mapped out for this study, led us to an ethnoecologic and 

ethnobiological approach that sought transversely in other areas of knowledge, analysis 

of existing territorial overlaps; of territorial-dispossession, repossession processes of 

indigenous lands; elucidation of collective experiences within the research as uptake of 

mediation and analysis of the contradictions inherent in social processes of labor 

incorporation in artisanal fisheries by commercial logic of carcinoculture. This process 

made it possible to elucidate thatcthe artisanal fisheries will continue to be an attractive 

economic activity, both for survival status of indigenous peoples as the maintenance of 

this protected territory. However, the developed experiments point to the need to 

strengthen this territory belonging to indigenous people (since its inception), to a 

renewed environmental management or "modernized" where supervision is exercised as 

similar environmental audit practice. It allows us to say that the livings of artisanal 

fisheries in the APA of Mamanguape city suffer conflicting interference due to existing 

connections with the productive dynamics of contemporary capitalism, expressed in that 

territory by carcinoculture. However, the first Conference of Indigenous Policy in 

Paraiba has great potential to set up as a driving force for social transformation. In this 

space, in this begining of century, it affirms as openness to the dialogue and persuasion 

between civil society and public officials. It is expected that a new participatory cycle 

can expand its corporate face and at the same time promote a more immediate 

connection between the consultation of indigenous society and the effectiveness of the 

decisions in the implementation of public policies. 
  
Keywords: Territoriality, Social Protection, Artisanal Fishing and Indigenous People. 
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INTRODUÇÃO    

Vamos para o terreno porque o que lá encontramos é 

profundamente inimaginável a partir da poltrona
1
. 

 

 
Ponho os pés na terra para senti-la e gerar, a partir desse contato, a tentativa 

das primeiras compreensões das escalas territoriais que se apresentam em um mesmo 

lugar. Decisões precisam ser tomadas, que fazer?  

Escrever significa entrar, querendo-se ou não, no círculo do comentário. 

Este, por sua vez,  é uma espécie de segregação da escrita e refere-se menos à 

inevitabilidade da leitura do que à fatalidade da releitura. Que se saiba, nenhuma escrita 

existente é capaz de escapar ao ato de ser relida e ao processo virtualmente interminável 

que com esse ato se desencadeia. Ora, se o risco daí derivado leva-nos a redundar, 

enfim, num mero jogo de palavras se substituem mutuamente na mira de uma verdade 

textual, quanto mais o jogo se prolonga, mais parece uma miragem.  Para a antropologia 

essa queda no circuito interpretativo representa a ameaça da sua reconversão em pura 

filologia.  

Sabemos do risco já presente, nos diários escritos sobre o litoral norte da 

Paraíba, precisamente na Aldeia Tramataia, pertencente aos povos indígenas potiguaras, 

até nas próprias notas com que o autor transforma a simples percepção (a supor que tal 

coisa exista) em efetiva observação, eis o que pode perturbar uma vontade de saber no 

próprio instante do delineamento do seu programa.  

Em uma demonstração brilhante, Foucault (1984) afirma se autor pode dizer  

e  escrever qualquer coisa, em verdade, os enunciados discursivos revelam na sua 

expressão material um constrangimento extraordinário, traduzindo em si mesmos 

repetitividade, restrições de estrutura, de conteúdos, de significados, escolha de 

linguagem, estratégias, estilo de narrativa, tropos, etc.) a que também esta tese, mesmo 

na sua procura deliberada de desconstrução dos modelos dominantes, busca de forma 

comprometida a produção do conhecimento a partir da realidade vivida. E isso 

considera válido assumindo-o como central ao argumento para todo e 

qualquer enunciado verbal, textual ou pictórico, em que se incluem as narrativas 

                                                           
1
Regna Darnell exprime nesta epígrafe a História da Antropologia Americanista, editada em 2001 sob o 

título Invisible Genealogies.Mostra que uma antinomia centenária, com a qual Malinowski marcou para 

sempre a prática da profissão de antropólogo, continua vigente e com admirável saúde: entre a poltrona e 

o terreno, os grandes intérpretes da antropologia contemporânea não têm dúvida em defender a via que 

arrancou a disciplina aos confortáveis e diletantes sofás do gabinete acadêmico.  
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fotográficas e históricas, contadas pelos pescadores artesanais indígenas que são fontes 

primárias neste estudo. Tal situação gerou várias inquietações que primorosamente me 

arrancou da poltrona e me levou ao terreno dos povos indígenas Potiguaras do litoral 

norte da Paraíba. 

O presente estudo trata das expressões territoriais da questão social dos 

povos indígenas potiguaras, pertencentes à área de proteção ambiental do Mamanguape,  

no Litoral Norte da Paraíba. Visa, portanto, a partir da territorialidade, analisar a 

dinâmica das relações e de vivência que configura a proteção social e ambiental 

advindas da pesca artesanal sobrepostas na aldeia Tramataia e localizada na área de 

proteção ambiental do Litoral Norte da Paraíba.  

 Em outras palavras, podemos afirmar que esta tese consiste em analisar as 

sobreposições das escalas territoriais impostas aos povos indígenas potiguaras, 

expressas na dinâmica produtiva da pesca artesanal, seja pelos agentes econômicos, seja 

pelos agentes públicos que interagem e conflitam na disputa pelo e no território de 

vivência da aldeia Tramataia.  

Para tanto, o percurso traçado para este estudo, ultrapassa os quatro anos de 

doutoramento. Tecer os fios do encontro com as experiências nos movimentos 

populares e na pesca artesanal é elucidar o porquê das escolhas que, ao longo da 

construção das minhas múltiplas identidades, foram se entrelaçando e me conduzindo ao 

estudo com os pescadores e pescadoras artesanais em comunidades tradicionais.  

Minha aproximação à ecologia humana e ao movimento popular da Pastoral 

Operária teve início no curso de bacharelado/licentura em Ciências Biológicas, na 

década de 1990, na cidade de Campina Grande (PB), onde participei de um grupo de 

estudos coordenado pelo Prof. Dr. José da Silva Mourão. Vivia então, uma fase de 

descobrimento e envolvimento político na Universidade Estadual da Paraíba,  através 

das discussões sobre a categoria trabalho no debate da Política Social e no estudo das 

Obras de Karl Marx. Sendo assim, a cada dia se tornava mais forte o meu envolvimento 

com as questões da sociabilidade humana e a prática da relação sociedade e natureza.  

No estágio desenvolvido no NEPREPAR/UFPB
2
, em 1999, me aproximei 

dos pescadores e pescadoras artesanais potiguaras, do litoral norte da Paraíba, 

                                                           
2
 Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recursos Marinhos (NEPREMAR), da Universidade Federal da 

Paraíba. Este núcleo foi extinto em 2009, sendo substituído pelo Laboratório em Estudos Ambientais 

(LEA), vinculado ao Centro de Ciências Exatas e da Natureza. 
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desenvolvendo trabalhos de acompanhamento junto às aldeias, na carcinocultura
3
 e 

pesca artesanal. 

Na primeira gestão do Presidente  Luiz Inácio Lula da Silva, submeti em 

2004 a seleção para a Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura (SEAP), para o Projeto 

de Implantação da primeira Escola de Pesca do Brasil que seria construída no município 

de Cabedelo – PB cidade portuária. Fui aprovado em segundo lugar e assumi o cargo de 

Biólogo, em seguida toda equipe foi encaminhada para a Galícia (Espanha), onde 

fizemos um curso de um ano na Universidade de Santiago de Compostela e na Escola 

Politécnica de Pesca na Cidade de Vigo, também na Galícia, onde desenvolvemos 

vários trabalhos junto às conselherias de pesca, similar às colônias de pescadores no 

Brasil.  

 Cada dia buscava uma resposta para as minhas inquietações no que se 

refere às questões de atuação profissional e à área em que poderia atuar de forma 

afirmativa e efetiva. Cursei duas especializações, uma em Zoologia, na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco e outra em Educação e Políticas Públicas, na Faculdade 

Integrada de Patos (PB), que me levaram a uma decisão que norteou minha opção 

acadêmica. Tomei a decisão e escolhi o Mestrado em Serviço Social da UFPB. Tudo 

isso gerou tal envolvimento que, a partir  ingresso no curso, tomei a decisão de também 

cursar a graduação em Serviço Social, que está em fase de conclusão. Dessa maneira, 

estou envolvido academicamente com as questões das Políticas Sociais, política 

Indigenista, trabalho, territórios e territorialidades, gênero, meio ambiente e Serviço 

Social. 

Esta tese  busca revelar as sobreposições das escalas territoriais impostas 

aos povos indígenas potiguaras, expressas na dinâmica produtiva da pesca artesanal, 

com referencial teórico e aplicações nos pressupostos de que o espaço consiste em uma 

instância social, de acordo com Milton Santos
4
:  

                                                           
3
 Iremos tratar sobre a carcinocultura no terceiro capítulo desse estudo. 

4
Milton Santos - Doutor honoris causa em vários países. No período entre 1964 e 1977, foi professor na 

França, Estados Unidos, Canadá, Peru, Venezuela e Tanzânia (em função do exílio político determinado 

pela ditadura de 1964), sempre escrevendo e lutando por suas ideias, foi autor de cerca de 40 obras e 

membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Entre outras, destacamos: A cidade nos países 

subdesenvolvidos. RJ: Civilização Brasileira, 1965; Geografía y economía urbanas en los países 

subdesarrollados. Barcelona: Oikos-Tau, 1973; Por uma Geografia nova. SP: Hucitec-Edusp, 1978; O 

trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo. SP: Hucitec, 1978; Pobreza urbana. São Paulo/Recife: 

Hucitec/UFPE/CNPV, 1978; Economia espacial: críticas e alternativas. SP: Hucitec, 1979; Espaço e 

sociedade. Petrópolis/RJ: Vozes, 1979; O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos 
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Se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato 

histórico que ele é somente a história da sociedade mundial, aliada à 

da sociedade local, pode servir como fundamento à compreensão da 

realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do homem. 

Pois a História não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-

espacial. O espaço, ele mesmo, é social. (SANTOS, 1980, [s.p] ) 

   

Nesse aspecto, todo projeto que considere o diverso, também deve 

considerar o espaço em suas estratégias. 

Atualmente, apreendemos que toda ação social implica compartimentações 

(tácitas e/ou formais/explicitas). O território pode ser compreendido por suas 

compartimentações, pois elas são reveladoras de usos do território
5
, quer seja um uso 

hegemônico no caso das divisões político-administrativas construídas para o exercício 

do poder do Estado  ou pelo uso hegemonizado, caso das compartimentações indígenas 

Potiguaras inseridas na pesca artesanal no litoral norte do Estado da Paraíba, objeto de 

nossa análise empírica. Usar o território, em todos os tempos, implicou em 

apropriações, delimitações e demarcações, três termos de uma equação de uso que 

concernem ao problema fundamental da realização da vida em sociedade.  

A problemática existente na repartição e distribuição dos acontecimentos, 

objetos e pessoas pelo espaço, ou seja, seu ―uso‖ (GEORGE, 1972; SANTOS, 1994), 

implica compartimentações necessárias, desde a primeira circunscrição do espaço 

habitado, dos primeiros campos, com seus limites, de modo que o espaço onde o 

homem projeta seu trabalho direciona-se a uma tendência na vida em sociedade de ser 

apropriado, delimitado e marcado. O desenvolvimento dessa ação de constituição do 

espaço humanizado, desse ―espaço de propagação‖ (RATZEL, 1987[1897]) adotou o 

formato de domínios, com posição, configuração e tamanho, demarcando o interno e o 

externo (SILVA, 2010) 

                                                                                                                                                                          
países subdesenvolvidos. RJ: Francisco Alves, 1979; A urbanização desigual. Petrópolis/RJ: Vozes, 

1980; Manual de Geografia urbana. SP: Hucitec, 1981; Pensando o espaço do homem. SP: Hucitec, 

1982; Ensaios sobre a urbanização latino-americana. SP: Hucitec, 1982; Espaço e Método. SP: Nobel, 

1985; O espaço do cidadão. SP: Nobel, 1987; Metamorfoses do espaço habitado. SP: Hucitec, 1988; A 

urbanização brasileira. SP: Hucitec, 1993; Por uma economia política da cidade. SP: Hucitec, 1994; 

Técnica, espaço, tempo. SP: Hucitec, 1994; A natureza do espaço. SP: Hucitec, 1996. 
5
 Segundo SANTOS (1998, p. 24) ―[...] devíamos tomar o território através de uma noção dinâmica, isto 

é, o território usado. Isso que é científico não é o território, é o território usado. E o espaço, que é uma 

forma de ver o território também, formado de sistemas de objetos e de sistemas de ações numa união 

indissolúvel e dialética.‖. 
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Adentrando nessa concepção de dividir e compartir, condições paradoxais 

do uso do espaço geográfico, os grupos e indivíduos se unem no espaço para facilitar 

sua sobrevivência, fato biológico registrado por diversos estudos das Ciências 

Biológicas, Ecologia e em outras áreas do conhecimento, podendo implicar, para a 

consecução de tal propósito, a exclusão de outros.  

Tal condição, não é exclusiva do uso político do território, sendo 

reproduzida ainda nas esferas cultural e econômica (SMITH, 1990; DE LA FUENTE, 

2008). Constitucionalmente, o conflito dos diferentes usos do espaço ficou subsumido 

no território Westphaliano (o espaço de exercício do poder soberano de um Estado), 

com seus nexos interestatais (relações internacionais) e internos (―províncias‖ e 

municípios/comunas). Na contemporaneidade, embora o território permaneça como 

condição material do Estado moderno, emerge outra compreensão de seu uso, 

expressiva de relações mais próximas da sociedade civil (das ―nações‖ que compõem a 

sociedade brasileira) (SILVA, 2010). 

O  processo de doutoramento na PUC-SP constituiu um terreno fértil de 

debates e reflexões em torno da temática territorial, tivemos a oportunidade de 

participação de muitas interlocuções promovidas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

sobre Movimentos Sociais - NEMOS
6
 e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Seguridade e Assistência Social -  NEPSAS
7
,  gerando a produção do conhecimento de 

forma critica e construtiva. Sendo assim, construímos a tentativa de pensar alguns 

elementos para uma argumentação teórico-metodológica que articule, 

concomitantemente, o tempo, o espaço e o território e, aspectos da economia, da política 

e da cultura, na abordagem geográfica, biológica e social do território.  

Na perspectiva, de Milton Santos, Marcos Saquet e Dirce Koga, o caminho 

para uma construção que contemple o movimento histórico e multiescalar da realidade 

vivida nos territórios torna-se essencial no nosso estudo. Dedicarmo-nos, a partir de 

2012, aos estudos territoriais, justifica-se pela delimitação de nossos procedimentos 

teórico-metodológicos, centrados nos conceitos de território e territorialidade, com fim 

                                                           
6
 Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Movimentos Sociais (NEMOS), que está vinculado ao Programa 

de Estudos Pós-Graduados em Serviços Social da PUC de São Paulo. Coordenado pela Prof.ª Rosangela 

Paz. 
7
 Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade e Assistência Social (NEPSAS), que está vinculado ao 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviços Social da PUC de São Paulo. Considerado um dos mais 

antigos núcleos de estudos e pesquisas da PUC, o NEPSAS teve suas atividades iniciadas no ano de 

1984. Coordenado pela Prof. Dra. Aldaíza Sposati.  
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de apreendermos aspectos da vida cotidiana para assim possibilitar uma melhor atuação 

na gestão das Políticas Públicas na busca da efetivação dos direitos sociais no território. 

Nesse estudo, o caminho metodológico tem como chão de seu 

desenvolvimento a Área de Proteção Ambiental do Mamanguape, localizada no Litoral 

Norte da Paraíba, conforme podemos visualizar na Figura: 1. A Área de Proteção 

Ambiental do Mamanguape abrange uma vasta extensão de manguezal, ilhas e croas 

(bancos arenosos-lodosos) e, mais externamente, na foz, uma barreira de recifes, que se 

apresenta na forma de um extenso paredão. A escolha da área de estudo (Aldeia 

Tramataia, no município de Marcação), se deu a partir dos seguintes critérios:  

a) Apresentar em seu território um ecossistema de manguezal, considerado como o 

mais preservado do Estado da Paraíba, rico em recursos naturais, econômicos e 

culturais;  

b) Ser território indígena dos povos Potiguara com singularidades ímpares em 

termos de sobreposição territorial – terras indígenas e unidade de conservação; 

c) Produzir relações sociais conflitantes em termos da dinâmica produtiva da pesca 

artesanal e das demandas de proteção social nesse território de vivência.   

  

Figura 1: Unidade de conservação e Terras Indígenas em sobreposição no litoral norte da Paraíba 

 
Fonte: ICMBIO (2014) 
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Desse modo, esse estudo ganha consistência, como tese de doutoramento, 

nas expressões territoriais da questão social da aldeia indígena Tramataia, que vive da 

pesca artesanal em territórios de proteção ambiental no litoral norte da Paraíba. Nesse 

contexto, o ambiente é fonte direta de dados e o pesquisador é o instrumento mais 

confiável de observação por se tratar de pesquisa qualitativa.  

Nessa perspectiva se desenhou os seguintes objetivos: 

 

Geral: 

 Analisar as expressões territoriais da questão social e da proteção social, bem 

como, buscar revelar as sobreposições das escalas territoriais impostas aos povos 

indígenas potiguaras, expressas na dinâmica produtiva da pesca artesanal 

 

Específicos: 

 Elucidar as relações sociais conflitantes em termos da dinâmica produtiva da 

pesca artesanal e as demandas de proteção social nesse território de vivência; 

 Identificar as sobreposições de escalas territoriais existentes na Aldeia 

Tramataia, entre T.I (Terra Indígena) e U.C (Unidade de Conservação), no 

litoral norte da Paraíba;  

 Descrever os processos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização do povo indígena que vive da pesca artesanal;  

 Elucidar as mediações inerentes aos processos sociais de trabalho na pesca 

artesanal e a dinâmica produtiva da carcinocultura; 

 Problematizar as várias conexões, no campo da Proteção Social, entre os agentes 

públicos presentes na aldeia Tramataia;  

 

Dito isso, o desafio do método de estudo se colocou nessa tese na 

perspectiva de apreender ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de estudo. O contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e o grupo que está sendo estudado é 

fundamental. Para esta abordagem, conforme Amorozo e Viertler (2010), a melhor 

forma de observar e compreender um fenômeno, a realidade da vida cotidiana, é dentro 

do contexto no qual ocorre. Assim, não são apenas os resultados ou o produto final que 

interessam, mas também os processos que levam a tal. 
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É importante também compreender os fenômenos estudados a partir da 

perspectiva das pessoas envolvidas (GODOY, 1995). Procuramos assim, captar a visão 

do outro, que na linguagem de Darcy Ribeiro seria a ―contra imagem‖, que para Godoy 

(1995) seria a ―visão de dentro‖ ou ―êmica‖. A coleta de dados foi realizada 

principalmente através da observação, caminhada transversal, entrevistas e análise 

documental (DENZIN; LINCOLN, 1994) 

Nesse sentido, os estudos de campo se iniciaram em maio de 2014 e se 

estenderam até Maio de 2016. Houve a participação e coleta de informações 

importantes que envolvem o território Potiguar nas duas Etapas da 1ª Conferência 

Nacional da Política Indigenista, realizada pelo Ministério da Justiça e Fundação 

Nacional do Índio, que aconteceram no Estado da Paraíba, em 2015 (a saber): Etapa 

Territorial em Baia da Traição (PB) e Etapa Estadual em João Pessoa, capital do Estado. 

Incialmente, as visitas à aldeia Tramataia tiveram a duração de um dia. Nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2016 optamos por estadas mais duradouras de dois a 

quatro dias, uma vez que os vínculos com as aldeias se tornavam mais sólidos do ponto 

de vista da confiança em fornecer dados ou de abrir as portas do convívio na 

coletividade. Em cada visita aos territórios da pesquisa, pesquisadores, estudantes de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal da 

Paraíba e estagiários do Núcleo de Estudos em Políticas Sociais participavam da 

aplicação da pesquisa com as suas variadas técnicas de coleta de dados. 

A partir de várias incursões ao território da pesquisa, o campo demandou, 

delineou e determinou os procedimentos para a pesquisa que resultou nesta tese. A 

seleção dos informantes ou entrevistados consolida-se como uma das etapas mais 

importantes da pesquisa. Conforme Albuquerque (2010), existe uma diferenciação entre 

os termos informante e entrevistado, que, dependendo da formação teórica do 

pesquisador ou das escolhas metodológicas, as duas  nominações poderão ter 

conotações diferentes. Além disso, no contexto de pesquisas com enfoque participativo 

em territórios vividos, não há muito sentido no emprego desses termos.  

Em todo caso,  entendemos que a palavra informante merece uma distinção 

que é muito mais que simplesmente conceitual, como explicitada anteriormente. Os 



26 
 

 

termos informante principal
8
 e informante chave aparecem em grande evidência em 

trabalhos no campo da antropologia e das etnociências.  

Apontamos aspectos e critérios de seleção dos participantes e entrevistados 

da pesquisa: 

 

 A seleção do informante não se baseou idealmente em aspectos quantitativos da 

entrevista, mas  dedicamos uma atenção às sutilezas das informações obtidas de 

forma direta e indireta; 

 Levamos em consideração, no enfoque do estudo, peculiaridades e originalidade 

da informação; 

 Por fim, houve o cuidado e atenção na coleta das informações expressas nas 

entrelinhas das conversas (formais e informais). A atenção a esses detalhes 

resultou em um acréscimo substancial às informações coletadas e uma maior 

clareza na escolha posteriori do informante principal. 

 

Aplicou-se a técnica da caminhada transversal, para realizar uma descrição 

das trajetórias de vida dos indígenas pescadores artesanais e dos territórios de vida que 

se materializam na aldeia Tramataia (Terra Indígena), localizada na APA
9
 do Rio 

Mamanguape (Unidade de Conservação). Percorremos uma determinada área, na qual 

os pescadores desenvolviam o trabalho da pesca artesanal, bem como, nas aldeias 

selecionadas para a pesquisa.  Durante todo o percurso foram feitas anotações  sobre o 

ambiente  (diário de campo). 

                                                           
8
 O informante principal consiste na maior liderança do território que, no caso da pesquisa desenvolvida, 

considera-se o cacique da aldeia. 
9
 A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de Unidade de Conservação, voltada para a 

proteção de riquezas naturais que estejam inseridas dentro de um contexto de ocupação humana. O 

principal objetivo é a conservação de sítios de beleza cênica e a utilização racional dos recursos naturais, 

colocando em segundo plano, a manutenção da diversidade biológica e a preservação dos ecossistemas 

em seu estado original. Esta categoria de área protegida, estabelecida pela Lei no 6.902, de 27 de abril de 

1981, foi inspirada originalmente nos Parque Naturais de Portugal, tendo concepções semelhantes às dos 

Parque Nacionais da Inglaterra e "Landschaftsschutzgebiet" da Alemanha. A característica marcante das 

APA‘s é a possibilidade de manutenção da propriedade privada e do estilo de vida tradicional da região, 

onde programas de proteção à vida silvestre podem ser implantados sem haver necessidade de 

desapropriação de terras. Esta estratégia é compatível com a realidade brasileira, uma vez que a falta de 

recursos financeiros para a desapropriação de terras limita a implantação e consolidação de outros 

programas de conservação. 
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Foi necessária grande atenção à paisagem e no momento exato em que algo 

chamava a atenção, tanto dos pesquisadores como do informante, uma discussão era 

colocada para o grupo sobre questões pertinentes ao território e ao fenômeno vivenciado 

pelos participantes. Questões que envolviam problemas ambientais, situação no 

passado, realidade presente, perspectivas, potencialidades e limitações. Um gravador foi 

utilizado para que não houvesse a preocupação com a possíve perda das anotações e 

informações. Assim, mantevemos um alinhamento fidedigno do material coletado. 

Utilizamos, também, esquemas/desenhos representativos das características 

geomorfológicas da área (ALENCAR; GOMES, 2001) 

No território potiguara, os três pesquisadores, junto ao informante-chave
10

, 

iniciaram uma viagem em busca da elaboração do desenho da vida dos trabalhadores e 

trabalhadoras do lugar. Toda a área foi percorrida de barco (canoa a motor), 

aproximadamente 50Km. 

Essa caminhada transversal, que concretamente no território vivido tornou-

se ―navegação transversal‖, foi fundamental para os resultados da pesquisa, à medida 

em que o informante-chave levou o pesquisador a mergulhar nos aspectos culturais, 

crenças e modos de viver das pessoas daquela localidade. Enquanto navegávamos pelo 

estuário, o informante-chave ia indicando os locais onde aconteceram os mais variados 

―causos‖, envolvendo animais silvestres, pessoas e às vezes envolvendo figuras míticas 

como o Pai do mangue
11

, ou mesmo os casos de amor proibido que aconteceram por lá, 

além de explicar ao pesquisador, através do cenário pleno de beleza e de suas 

percepções, os conhecimentos acerca do mundo natural e da vida cotidiana.  

                                                           
10

 O informante-chave consiste em um pescador ou pescadora experiente com domínio nas técnicas de 

pesca artesanal e com conhecimentos sobre a dinâmica do território de vivência. 
11

O pai do mangue supostamente seria um senhor que vive no mangue para protegê-lo. Ele usa um 

samburá (tipo de cesto feito com bambu) pendurado nas costas porque gosta de tirar caranguejos dos 

pratos dos pescadores. O pai do mangue sempre é visto por aqueles que vão pescar com maldade e 

falando palavrões desrespeitando a natureza, faz com que correntezas derrubem a canoa desses 

pescadores e eles não consigam pescar nada de tão assustados que ficam. Falam os pescadores mais 

velhos que, certo dia um grupo de pescadores foram ao mangue pescar em plena semana santa, o que é 

sagrado para as pessoas religiosas da igreja cristã. Nesta pescaria tinha muita bebedeira, palavrões e, 

durante o percurso com a canoa em um lugar mais fundo dentro do mangue, eles tiveram uma ―visagem‖. 

Era um negrão de mais ou menos 3 metros de altura dentro do mangue, com um detalhe, sua cabeça era 

do tamanho de uma laranja. Essa assombração fez com que a canoa virasse e os pescadores perdessem 

toda a pescaria da semana santa. Quando eles olharam para dentro do mangue, já não havia mais ninguém 

e ficaram perdidos dentro do mangue por dois dias sem comida nem água para beber. José Rodrigues da 

Cruz  (pescador)  Rio Tinto-PB. 
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Esse acontecimento da vida no trabalho da pesca artesanal e no contato 

direto com o ecossistema de manguezal pode ser interpretado, no momento em que se 

está realizando um estudo de campo, apesar da variedade de técnicas e métodos 

disponíveis, ainda assim, o contexto vivido pelo pesquisador pode ser distinto do 

planejado, abrindo-se um leque de possibilidades. Isso porque o pesquisador pode 

lançar mão da criatividade e dos recursos disponíveis no momento do trabalho para 

adaptar técnicas, recriando-as, ou criando variações derivadas delas. 

Empregamos a técnica do Diagrama de VENN, que consisti na discussão 

coletiva com o grupo ou a comunidade sobre os órgãos e entidades que, direta ou 

indiretamente, estão envolvidas com o cotidiano das aldeias. Após o levantamento de 

todas as entidades, provoca-se uma discussão sobre sua importância e presença física no 

território ou seja, APA. Em sequência, desenha-se um círculo maior, que representa o 

território, sendo que as ―bolas‖ das entidades devem ser desenhadas pelos indígenas, ao 

redor ou dentro desse grande círculo. A distância das bolas irá representar a atuação 

dessas entidades, ou seja, quanto mais perto da bola do território as entidades aparecem, 

maior sua atuação (TERRA, 1997; COELHO, 2005) 

O tamanho da bola significa a importância da entidade para o 

desenvolvimento do território. Essa técnica foi aplicada  com os representantes das 

aldeias que participavam da Conferência Regional da Política indigenista, em outubro 

de 2015. Dessa forma, nas confêrencias promovemos levantamentos e discussões sobre 

o território. Enquanto isso, outros técnicos de diferentes especialidades anotaram todas 

as informações geradas tanto na discussão principal como nos cochichos de grupos 

menores. Com essa técnica será possível compreender a atuação de diversas entidades 

no território e, ao mesmo tempo, promover um debate sobre sua importância para o 

desenvolvimento e estruturação do lugar. 

Optamos pela abordagem etnoecológica, visto que a coleta e análise dos 

dados no estuário do rio Mamanguape foram selecionadas por se tratar, segundo Silva 

(2011), da área de pesca artesanal em melhor situação de preservação no Estado da 

Paraíba. 

Para o desenvolvimento desse estudo investigativo,  tivemos como ponto de 

partida, um mergulho teórico-metodológico que se materializa de forma contínua em 

todas as etapas do constructo da tese, a partir de levantamentos de dados secundários e 
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revisão bibliográfica para consolidação crítica e estruturação da coleta de dados, bem 

como, sua sistematização e análise. 

Através dos instrumentos adotados, houve a concretização da caracterização 

das condições sócio-territoriais, a partir do perfil etnográfico das famílias que vivem da 

pesca artesanal, com o mapeamento dos equipamentos socioassistenciais; identificação 

da infra-estrutura do lugar; descrição da mobilidade e as conexões existentes entre os 

territórios vizinhos; análise das sobreposições territoriais existentes; dos processos de 

territorialização e de desterritorialização das terras indígenas; elucidação das 

experiências coletivas vividas no território da pesquisa, como captação das mediações e 

análise das contradições inerentes aos processos sociais de incorporação do trabalho na 

pesca artesanal pela lógica mercantil da carcinocultura, após liberação do Comitê de 

Ética. Dessa maneira, na abordagem qualitativa, a população a ser investigada foi 

delimitada  por meio de critérios que elegeram os interesses pelo objeto de estudo. 

Para delimitação do número de entrevistas, utilizamos o critério de 

―exaustão‖ ou ―saturação‖, segundo o qual o pesquisador efetua entrevistas em número 

suficiente para permitir certa reincidência das informações, garantindo um máximo de 

diversificação e abrangência para a reconstituição do objeto no conjunto do material, 

verificando assim a formação de um todo (MINAYO, 2008). A amostragem na pesquisa 

qualitativa envolveu aspectos relacionados à compreensão do fato social a ser 

investigado, não sendo prioridade o critério numérico, assim como não há preocupação 

com generalizações. 

Essa tese se desenhou, em termos de sua exposição, em quatro capítulos: 

No primeiro capítulo, fizemos uma análise sobre as várias acepções de 

―lugar‖, a partir dos estudos realizados por John Agnew, Ulrich Oslender e Marcelo 

Sousa. A novidade encontra-se na concepção de Milton Santos,  apontando a gênese da 

utilização da palavra território no campo acadêmico como território usado, apropriado e 

construído socialmente, resultado e condição do processo de territorialização dos povos 

indígenas potiguara no litoral norte da Paraíba.  

A perspectiva histórica permite refletir sobre a constituição desse processo 

territorial, bem como, perceber que a efetiva proteção social não se deu de forma linear 

e contínua, mas com diferentes dimensões, conforme as vivências em períodos distintos 

nesse lugar. 
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Assim, o capítulo 1 foi organizado da seguinte forma: em primeiro, temos 

como ponto de partida a contextualização e definição do termo Lugar e território; em 

seguida, apresentaremos o tratamento geopolítico das unidades de conservação, 

caracterizando e descrevendo as modalidades  existentes, conforme U.C previstas no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Por fim, a descrição da Área de 

Proteção Ambiental do Mamanguape e das terras  indígenas potiguara com foco na 

aldeia Tramataia. 

No segundo capítulo, debateremos a relação entre proteção social, 

desenvolvimento sustentável e território, a partir da realidade vivenciada no território 

indígena potiguara. No decorrer deste capítulo, discorreremos sobre a discussão da 

sustentabilidade no campo das relações sociais, analisando e descrevendo os meios 

sociais de apropriação, bem como o uso dos recursos e do meio ambiente. Através do 

diagrama das relações na aldeia Tramataia, discutiremos as imbricações da proteção 

social existente no território e suas interfaces com os agentes estatais e privados. 

O Capítulo terceiro, traz a tentativa de compreensão das diferentes 

territorialidades encontradas no território indígena potiguar, também discutiremos a 

importância da dinâmica, Territorialização – Desterritorialização –Reterritorialização 

(T-D-R). Afirmaremos o nosso entendimento dessa concepção como uma importante 

ferramenta teórico-metodológica para compreendermos as transformações 

socioespaciais em curso, como a expansão da carcinocultura, a consolidação dos 

movimentos sociais, dentre outras territorialidades.  

Na busca de respostas para a pergunta: por que não se resolvem os 

conflitos socioambientais entre terras indígenas e unidades de conservação? 

Analisaremos a realidade a partir das disputas por território, que se expressam por 

diversas ações nas sobreposições territoriais  que são conflituosas, tais como, ocupação, 

reintegração de posse, regularização fundiária dentre outras. 

O quarto capítulo e último da Tese tem sua centralidade na dinâmica 

produtiva da pesca artesanal, que se caracteriza como uma importante atividade 

socioeconômica que ―marca‖ e cruza histórias no tempo e no espaço das narrativas de 

vida dos indígenas potiguara e também está relacionada à sobrevivência desses grupos. 

Sendo assim, apresentamos o percurso histórico da pesca e dos pescadores, 

visto que, esta atividade tem seu protagonismo na produção econômica da pesca 
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artesanal. Tal situação tem seus rebatimentos na realidade local  que influencia na 

manutenção da diversidade cultural no litoral norte da Paraíba, atrelada às práticas 

desenvolvidas pelos pescadores, catadores de caranguejos e marisqueiros. 

Por fim, apresentaremos as considerações finais advindas desse trabalho e 

de todo seu percurso teórico metodológico, as apreensões absorvidas no processo de 

investigação, bem como, as possíveis contribuições do estudo para o desvelamento da 

temática sobre a qual me debrucei. 

Espero que a reflexão em torno desses conteúdos, possa contribuir com o 

desvelamento das expressões territoriais da questão social e da proteção social do litoral 

norte do Estado da Paraíba, como também elucidar as questões postas no 

desenvolvimento desse trabalho em torno das sobreposições das escalas territoriais 

impostas aos povos indígenas potiguaras e expressas na dinâmica produtiva da pesca 

artesanal.  Finalmente, pretendemos contribuir com o debate das T-D-R em territórios 

de proteção ambiental indígenas, por compreendê-lo como uma expressão da questão 

social, portanto, matéria de intervenções, estudos e debates no Serviço Social e Políticas 

Públicas. 
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1. O LUGAR DA NATUREZA E A NATUREZA DO LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Elias (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lugar, nosso próximo, se superpõe, dialeticamente ao eixo das 

sucessões, que transmite os tempos externos das escalas superiores e 

o eixo dos tempos internos, que é o eixo da coexistência, onde tudo se 

funde, enlaçando, definitivamente, as noções e as realidades de 

espaço e tempo (Milton Santos) 
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O  primeiro capítulo da tese tem seu início com uma análise sobre as varias 

acepções de ―lugar‖, a partir dos estudos realizados por John Agnew,  Ulrich Oslender e 

Marcelo Sousa. Damos continuidade à reflexão, aportando o  território como conceito, 

verificando sua gênese no campo acadêmico como território usado, apropriado e 

construído socialmente, resultado e condição do processo de territorialização. Esse 

levantamento meticuloso  foi desenvolvido durante  os quatro anos de processo doutoral 

resultando na elaboração do quadro que traz a síntese desse estudo teórico-

metodológico sobre território e territorialidade. 

Detalharemos sucintamente o tratamento geopolítico das unidades de 

conservação, caracterizando e descrevendo as modalidades  existentes, conforme U.C 

previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação como a descrição da Área 

de Proteção Ambiental do Mamanguape e das terras  indígenas potiguara, no litoral 

norte do estado da Paraíba com foco na aldeia Tramataia. 

 

1.1 O Lugar  

As acepções de ―Lugar‖ são numerosas, visto que, ―Lugar‖ comporta, tanto 

em português quanto em inglês (place), designando uma localidade, uma área 

determinada ou indeterminada ou mesmo a um espaço qualquer (SOUSA, 2015, p. 111) 

Partindo do Dicionário Houaiss da Língua portuguesa, constatamos que os 

sentidos variam de ―área de limites definidos ou indefinidos‖ a ―conjunto de pontos 

caracterizados por uma ou mais propriedades‖, como também, adentrando em outros 

sentidos geométricos abstratos, passam por ―área apropriada para ser ocupada por 

pessoa ou coisa‖, ―assento ou espaço onde uma pessoa se põe como passageiro ou 

espectador‖, e de tal modo  que se segue nesta perspectiva de construção.  Assim, 

―lugar‖ é muito mais do que o chão que, na concepção dos povos indígenas potiguar, 

―terra‖ quase tanto como ―espaço‖, um ―termo valise‖, chegando ao ponto de torna-se 

um passe-partout, no âmbito do senso comum, sem contar os usos  em discursos 

especializados.  

Analisando o trabalho de John Agnew, Ulrich Oslender, em um admirável 

artigo, sintetizam assim os três aspectos principais ou significados da discussão 

geográfica em torno da ideia de place que  seriam, a saber: Location [localização], 
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Locale [de difícil tradução, mas imperfeitamente traduzível como substantivo ―local‖, 

porém sem relação com um nível escalar particular] e sense of place [sentido de 

lugar].Com propriedade teórica nessa discussão, Oslender (2004) afirma que, 

 

Em termos amplos, location se refere à área geográfica físico-material 

e aos modos como ela é afetada pelos processos econômicos e 

políticos operando em uma escala mais ampla. Enfatizando-se o 

impacto de uma macro-ordem sobre um lugar e as maneiras pelas 

quais certos lugares são inscritos, afetados e tornados sujeitos aos 

condicionamentos  das estruturas econômicas e politicas que, 

normalmente, se originam fora da própria área. A noção de location 

deve ser entendida como um antídoto contra o resvalar para o 

subjetivismo ao discutir-se o lugar, e não como um rígido contexto 

dentro do qual as interações sociais são fixadas como ações 

predeterminadas esperando apenas para acontecer. Isso, portanto nos 

acautela com relação ao menosprezo tanto da estrutura quanto da 

escala, que é frequentemente observado nos tratamentos 

fenomenológicos do lugar, e contextualiza de modo relevante os 

lugares nos marcos de uma produção geral da escala geográfica 

enquanto um principio central de organização, em conformidade com 

a qual ocorre a diferenciação geográfica (OSLENDER, 2004,  p. 961-

62)  

 

Ainda na análise de John Agnew e Ulrich Oslender apontam o segundo 

aspecto, o qual 

 

Se refere aos quadros espaciais [settings] formais e informais nos 

quais as interações e relações quotidianas são construídas. No entanto, 

mais do que meros quadros físico-materiais [physical setting] de 

atividades, locale implica que esses contextos são ativa e 

rotineiramente acionados por atores sociais em suas interações e 

comunicações quotidianas [...] (OSLENDER, 2004, p. 961-62) 

    

O ultimo aspecto toma por base a própria ideia de locale, edificou-se o 

conceito de ―sentido de lugar‖  ou sence place, o qual   

 

Se refere às maneiras como a experiência e a imaginação humanas se 

apropriam das características e qualidades físico-materiais [physical 

characteristics and qualities] da localização geográfica. Ele [ o 

conceito de sence of place] captura as orientações subjetivas que 

derivam do viver em um lugar em particular como um resultado de 

processos sociais e ambientais interconectados, criando e manipulando 

relações flexíveis  com o espaço físico-material [physical space]. As 

abordagens fenomenológicas do lugar, por exemplo, tem tendido a 

enfatizar os modos como os indivíduos e as comunidades 

desenvolvem ligações profundas com os lugares por meio da 
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experiência, da memoria e da intenção (RELPH, 1976; OSLENDER, 

2004, p. 962)  

 

De acordo com  Souza (2015), a despeito da existência de várias acepções 

da palavra ―lugar‖ e em que pese a existência de diversos aspectos, mesmo no âmbito da 

conceituação sócioespacial (exercício proposto por Agnew, retomado por Oslender e 

que, também em português, pode ser feito), há, porém, um sentido que se veio 

afirmando como mais específico, no plano conceitual,  desde a década de 1970 e é 

aquele que interessa no presente estudo: o lugar como espaço percebido e vivido, dotado 

de significados, e com base no qual desenvolvem-se e extraem-se os ―sentidos de lugar‖ 

e as ―imagens de lugar‖.  

Na língua inglesa, com o vocábulo place, permanece sendo a língua em que 

essa acepção se estabeleceu mais firmemente, muito embora a Geografia brasileira 

também já esteja acostumada com ela. Ao passo que em alemão, a palavra ort  não 

consegue, até hoje, carregar o sentido denso de espaço vivido, como em place ou 

mesmo em lugar.  

O Território como conceito tem sua gênese nos discursos das ciências 

especificadas como naturais, tendo na atualidade forte uso na Geografia, nas Ciências 

Sociais, Ciências Humanas e Serviço Social. A emersão do termo consolida-se, nos 

avanços da proposta de Ratzel (1990), que além de trazer o debate territorial para a 

Geografia, o coloca como necessário à reprodução da sociedade e do Estado.  

Para uma melhor compreensão do conceito de território; na busca da 

produção do conhecimento, alargamos as interações para uma construção acadêmico-

cientifica multidisciplinar, da qual resultou  o quadro objetivo das Principais referências 

e perspectivas de abordagem no estudo do Território e territorialidade que estão na base 

do construto desse trabalho (Figura 1). 
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Tabela 1: Principais referências e perspectivas de abordagem 

Principais 

referências e 

perspectivas de 

abordagem 

 

Principais 

referências dos 

autores 

 

Conceito de território 

 
Abordagem 

 
Principais mudanças no 

período 

 

Francesco Indovina e 

Donatela Callabi 

 

K. Marx •prodottoe condizione dele relazioni 

capitalistiche 

•uso e appropriazzione dello spazio 

•valorizzazione del capitale 

•relazioni di dominazione 

•relazionale 

•Economia e Política. 

 

•material. 

•caráter político bem 

definido. 

Giacomo Becattini 

 

Il distretto 

industriale, 

Rosenberg & Sellier, 

1979. 

Mercato e forze 

locali: il distretto 

industriale, Il Mulino, 

1987. 

Dal distretto 

industriale allo 

sviluppo locale, B. 

Boringhieri, 2000. 
 

•área e relazioni social dos sujeitos: 

tecnologia, infraestrutura, redes, 

ideologias e identidade. 

•produto histórico. 

storica 

•relazionale. 

•Ênfase:  

Econômica 

Política (distrito industrial 

-Marshall). 

•materialista, sem 

desconsiderar as 

experiências e ideologias.  

 

Claude Raffestin 

 

P. Monbeig , M. 

Foucault, 

H. Lefebvre, E. Soja, 

G. Deleuze, F. Guattari, 

F. Farinelli, J. Gottmann 

E. Turri, A. Turco 

•fronteiras e frentes de 

ocupação/povoamento: economia e 

geopolítica 

•espaço modificado através do 

trabalho (construído) 

•relações de poder: 

Territorialidades - autonomia 

•relacional 

•Territorialização, 

Desterritorialização e 

Reterritorialização. 

•redes, tessituras e nós 

•estrutural-construtivista 

•Multidimensional: 

•materiale 

•(im)materiale 

•desiderio 

•paesaggio 

• caráter político, de 

transformação 
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•signos da vida quotidiana 

•redes de circulação e comunicação; 

tessituras e nós. 

•Territorialização,Desterritorialização 

e Reterritorialização. 

•produto histórico, material. 

 

Economia, Política, 

Cultura e Natureza. 

Giuseppe Dematteis 

 

L. Gambi 

P. Claval 

D. Harvey 

M. Quaini 

A.Magnaghi 

J. Gottmann 

C. Raffestin 

H. Lefebvre 

• produto histórico de relações 

sociais(transescalaridade; redes e 

fluxos). 

•distribuição, dispersão e valorização; 

área.  

•condições e realidade material  

•identidade; lugar para conquista de 

autonomiae desenvolvimento.  

•milieu= meio. 

•interações com o ambiente. 

•patrimônio da humanidade. 

•histórica 

•relacional (relações 

sociais) 

•área-rede 

•rede de lugares e fluxos 

•Multidimensional: 

Economia, Política, 

Cultura, Natureza. 

•representações.  

•desenvolvimento local. 

•reterritorialização. 

• (im)materiale. 

•materiale 

(materialista). 

• (im)materiale. 

•natura, luogo e sviluppo 

locale. 

SLoT). 

•caráter político, de 

governança.  

Massimo Quaini 

 

 K. Marx 

F. Engels 

E. Reclus 

L. Gambi 

G. Dematteis 

 

•produto de relações sociais 

historicamente definidas = relações de 

trabalho com subordinação e 

expropriação vinculadas à reprodução 

ampliada do capital 

• homem= sujeito histórico que pensa, 

trabalha, cria e organiza o território 

• redes 

• complexo, estratificado, articulado, 

apropriado e produzido socialmente 

• território-paisagem 

•histórica 

•relacional 

(geo-histórica) 

•dialética história-natureza 

•histórica 

•relacional 

(geo-histórica) 

•dialética história-

natureza 

•Economia, Política e 

Natureza 

 
 

•material 

paisagem 

•lugar 

•caráter político bem 

definido  

•desenvolvimentoutopia, 

gestão, estética e 

intervenção ecológica.  
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•Economia, Política  e  Natureza. 

•material 

paisagem 

•lugar 

•caráter político bem definido 

•desenvolvimentoutopia, gestão, 

estética e intervenção ecológica 

Arnaldo Bagnasco 

 

A. Gramsci 

M. Weber 

•área com características específicas: 

Economia, Política e Cultura. 

•articulações territoriais entre as 

classes sociais 

•como processo espacio-temporal 

 

•lugar e rede de lugares, dispersão e 

difusão  

 

•urbanização e industrialização difusas 

- pequenas e médias empresas 

organizada em rede de cooperação 

Tre Italia: la problematica territoriale 

dello sviluppo italiano, Il Mulino, 

1977. 

 

 

•neo-weberiana 

(multidimensional) 

•relacional 

•histórica 

•área-rede 

•rede de lugares 

•Economia, Política e 

Cultura.  
Problematiche dello 

sviluppo e articolazione 

dell´analisi: un paradigma 

per l´analisi territoriale, 

Feltrinelli, 1978. 

 

•híbrida 

•território 

•spazio e luogo 

 

 

Gilles Deleuze e Félix 

Guattari 

 

K. Marx 

M. Foucault 

H. Lefebvre  

M. Dobb 

S. Amin… 

 

•movimento, fluxos na rotação do 

capital 

•codificação e decodificação, signos 

•relações de poder  

•transformações sociais e TDR(des-re-

territorialização) 

 

 

•relacional 

•objetiva e subjetiva E-C 

•redes e TDR 

 

 

•(im)materiale 

 

Jean Gottmann A. Demangeon    
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 I. Bowman 

Platone 

Aristoteles  

Direito internacional 

•formação histórica do Estado: 

soberania, segurança e oportunidade 

(área) 

•compartimentação e uso político do 

espaço  

•tecnologia, circulação (redes) e 

iconografias 

•área com autoridade 

 

•histórica 

•relacional 

•área-rede 

•Economia e Política 

 

•(im)materiale 

 

•rete 

 

     

     

Fonte: Estudo desenvolvido de 2012 a 2016 durante o doutorado. 
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O caminho metodológico e teórico trilhado nesses quatros anos, nos 

possibilitou de forma sintética  a elaboração do quadro acima, que nos remete às 

diferentes abordagens do território e à apreensão do movimento e da (i)materialidade. O 

território é apropriado e construído socialmente, resultado e condição do processo de 

territorialização; é produto do processo de apropriação e domínio social, inscrevendo-se 

num campo de poder, de relações socioespaciais, nas quais, a natureza exterior ao 

homem está presente de diferentes maneiras (SAQUET, 2003, 2001, 2004)   

Conforme Silva (2010), a análise do território usado implica reconhecer que 

as formas materiais e imateriais de períodos passados condicionam as ações sociais 

atuais e seus respectivos projetos. A menos que possamos acreditar na ideia de que cada 

etapa de modernização seja sempre positiva para a totalidade dos sujeitos sociais, fica 

difícil não perceber que as rugosidades de momentos anteriores constituem um 

patrimônio que deve ser levado em conta para entendermos a localização dos eventos 

atuais (SANTOS, 1996; SILVA, 2010). Isso é também válido para entender e elucidar 

as expressões territoriais e de vida dos pescadores artesanais indígenas da Aldeia 

Tramataia, onde as formas espaciais ali presentes, a despeito de quantidade de objetos 

técnicos, constitui uma rugosidade que traz os restos de pretéritas divisões do trabalho. 

Na atualidade, a aplicação do conceito de território apresenta-se, de formas 

diferenciadas, pois não só os contextos históricos se alteraram drasticamente, como a 

própria ciência buscou novos paradigmas, novos métodos e consequentemente novos 

problemas demandados por condições objetivas do chão concreto da vida. 

Continuando o constructo delineado a partir das ideias propostas por Ratzel 

―organismos que fazem parte da tribo, da comuna, da família, só podem ser concebidos 

junto a seu território‖ (RATZEL, 1990, p. 74), e ainda, ―do mesmo modo, com o 

crescimento em amplitude do Estado, não aumentou apenas a cifra dos metros 

quadrados, mas, além disso, a sua força, a sua riqueza, a sua potência‖ (RATZEL, 1990, 

p. 80). De fato, desenha-se claramente que o autor defende a tese de que o território é 

um espaço necessário a qualquer população e seu Estado para evoluir, em todas as suas 

dimensões e sentidos. 

Notamos sua aproximação com os preceitos de Darwin (evolucionismo) e a 

compreensão do território humano muito próximo do território de outras espécies, 

objeto da Biologia. Para Darwin então, o território é o espaço desde o qual uma família 
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encontra sua subsistência, até o espaço necessário à evolução de um Estado, que deve 

assim, sempre pensar na aquisição de mais espaços territoriais.  

Outro autor chave nesta discussão é Raffestin. Contrapondo-se à ideia de 

Ratzel (1990), ele começa sua tese analisando-o: ―o quadro conceitual de Ratzel é muito 

amplo e tão naturalista quanto sociológico, mas seria errôneo condená-lo por ter 

"naturalizado" a geografia política, algo que às vezes ocorreu..‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 

2). Logo, a proposta de Raffestin é repensar o conceito de território deixado por Ratzel e 

pela Geografia Política Clássica.  

Para o autor, as bases para a compreensão do território como uma relação do 

homem com o espaço, estão no poder, como coloca, o território ―(...) é o resultado de 

uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 

qualquer nível‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 143). Trata-se de ―(...) um espaço onde se 

projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela 

relações marcadas pelo poder‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 144). Na concretização de um 

programa, o ator idealiza um projeto e busca assegurar ―a ligação entre os objetivos 

intencionais e as realizações‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 145), processo que se desenrola 

através de embates no plano das relações sociais; afinal, como defende Foucault (2009 

b, p. 105), ―(...) não há poder que se exerça sem uma série de miras e objetivos‖.  

Em consonância com Foucault, Raffestin (1993) considera o poder como 

consubstancial, ―parte intrínseca de toda relação‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 52), pois ―se 

manifesta por ocasião da relação‖ (p. 53). O poder ―é um processo de troca ou de 

comunicação quando, nas relações que se estabelecem, os dois polos fazem face um ao 

outro ou se confrontam‖ (p. 52). Assim como Foucault, Raffestin (1993) admite a 

existência da resistência, considerando-a como a expressão do ―(...) caráter dissimétrico 

que quase sempre caracteriza as relações‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 52). O problema é 

que Foucault (2009b) não entende as relações de poder como ―uma oposição binária 

entre dominadores e dominados‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 104), mas como uma 

multiplicidade de correlações de forças, que ―se exerce a partir de inúmeros pontos e em 

meio a relações desiguais e móveis‖ (FOUCAULT, 2009b p. 104). 

A partir da célebre produção Por uma geografia do poder, Claude Raffestin 

tem como uma de suas finalidades romper com o pensamento da geografia política 

clássica, segundo a qual o Estado é a única instituição dotada de poder. Dessa forma, 
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Raffestan não comete o erro de uma leitura unívoca e unilateral da realidade social, 

como bem coloca Kosic (1986) na tese da pseudoconcreticidade. Sendo assim, 

demonstra-se que existem outras organizações dotadas de poder político, pois todo o 

conteúdo é político (GALVÃO, 2009)  

 

1.1.1 Unidades de Conservação Brasileiras e o seu Trato Geopolítico 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi 

instituído pela Lei Federal 9.985/2000 e trouxe uma série de diretrizes e normas visando 

a modernização da gestão e do manejo das áreas protegidas no Brasil (GALLO 

JUNIOR, 2006). Um avanço na territorialização da gestão dos sistemas de unidades de 

conservação advém da sugestão de que os estados e municípios criem os seus sistemas e 

assim contribuam para o cumprimento das metas e objetivos relativos à proteção da 

diversidade biológica em níveis nacional e internacional. 

Conforme o SINUC em virtude da grande diversidade de conjunturas nas 

formulações, implantações e gestões das políticas ambientais na realidade brasileira, 

dividem-se as Unidades de Conservação em dois grandes grupos: 

 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – visam 

preservar a natureza em áreas com pouca ou nenhuma ação humana, onde não se 

permite a utilização direta de recursos naturais. São subdivididas em 5 

categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento 

Natural e Refúgio da Vida Silvestre; 

 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL – associam a 

conservação da natureza à utilização controlada dos recursos naturais. São 

subdivididas em 7 categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural.  

O segundo grupo a ser formado tem suas bases materiais e políticas voltadas 

para solucionar conflitos existentes entre os grupos sociais e a proteção da natureza. 

Assim, nas Reservas Extrativistas (RESEX), como é o caso da Reserva Extrativista de 
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Acaú, na Paraíba e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), como 

a  Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão
12

.  

Nas (RDS), é garantida a permanência e a manutenção do modo de vida das 

populações tradicionais, tendo em vista o respeito aos direitos dos antigos ocupantes 

dessa área, cujas práticas colaborem para a conservação da biodiversidade. 

Diferentemente das outras categorias, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN), são áreas de conservação da natureza em terras privadas, por meio da iniciativa 

voluntária do proprietário e aval do órgão competente. Nas RPPNs só é possível 

desenvolver atividades de ecoturismo, educação ambiental e pesquisa científica. Essa 

categoria permite a participação da iniciativa privada no esforço nacional da proteção à 

biodiversidade. 

Através da perspectiva histórica, distinguimos que as unidades de 

conservação cumprem uma série de funções cujos benefícios são usufruídos por grande 

parte da população brasileira, inclusive por setores econômicos em contínuo 

crescimento, sem que se deem conta disso. Partindo da realidade vivida nas aldeias 

potiguara, especificamente na aldeia tramataia, foco desse estudo, podemos citar alguns 

exemplos:  o turismo, que dinamiza a economia das aldeias e de muitos dos municípios 

do país, só é possível pela proteção de paisagens, proporcionada pela presença de 

unidades de conservação. Outro exemplo é o desenvolvimento de fármacos e 

cosméticos consumidos cotidianamente, em muitos casos utilizam espécies protegidas 

por unidades de conservação. 

 

Ao contrário do que alguns setores da sociedade imaginam, as 

unidades de conservação não constituem espaços protegidos 

―intocáveis‖, apartados de qualquer atividade humana. Como os 

resultados contidos neste relatório demonstram, elas fornecem direta 

e/ou indiretamente bens e serviços que satisfazem várias necessidades 

da sociedade brasileira, inclusive produtivas. No entanto, por se tratar 

de produtos e serviços em geral de natureza pública, prestados de 

forma difusa, seu valor não é percebido pelos usuários, que na maior 

parte dos casos não pagam diretamente pelo seu consumo ou uso. Em 

outras palavras, o papel das unidades de conservação não é facilmente 

―internalizado‖ na economia nacional. Essa questão decorre, ao menos 

em parte, da falta de informações sistematizadas que esclareçam a 

                                                           
12

Compreende um território com 12.960 hectares, abrangendo áreas dos municípios 

de Macau e Guamaré no estado do Rio Grande do Norte, constituindo-se na primeira Reserva de Uso 

Sustentável (RDS) do Rio Grande do Norte e a segunda instituída no Brasil. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Macau_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guamar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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sociedade sobre seu papel no provimento de bens e serviços que 

contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país 

(MEDEIROS;YONG, 2001, p. 6)  

 

Partindo da concepção do zelo conservacionista que, ironicamente durante 

os governos militares de 1964,  reproduziu a ótica cultural da epistéme  dos povos 

industrializados do Norte, isto é, a natureza corresponde a zonas selvagens nas quais 

não era permitida a presença de moradores e comunidades (NEDER, 2002) 

As nações indígenas, ribeirinhos, povos da floresta amazônica, caiçaras do 

sudeste, além de outros grupos tradicionais que vivem e dependem para sobreviver das 

unidades de conservação, foram até recentemente hostilizados pelas autoridades e 

grupos de colonização por meio da desarticulação de seu regime socioeconômico de 

exploração dos ecossistemas (DIEGUES, 1996; ALEGRETTI, 1989; NADER, 2002) 

Para uma melhor compreensão desse tratamento, a síntese a seguir faz um 

delineamento descritivo das orientações de Políticas Públicas (quadro 1):  

 

Tabela 2: Deleneamento descritivo de Políticas Públicas 

Procedimento Descrição 

Gestão de 

recursos 

naturais 

Coincide com a fase de industrialização por substituição de importações do período 

Vargas (1930-1952), do nacional populismo até 1964, se estende ao longo das 

décadas de 70 e 80. Uma de suas características – a criação de parques e reservas 

biológicas – continua sendo um importante eixo  do planejamento no Brasil até a 

atualidade. Grande parte dos órgãos ambientais brasileiros possui cultura 

burocrática, escopos regulamentadores e competência derivadas desse tipo de 

intervenção, iniciada nos anos 30. 

Tipos de 

Legislação 

Código das Águas (1934); Código da Mineração (1940); Código Florestal (1934); 

Parques Nacionais (1937); Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural 

(1937); Código de Pesca (1938/1967/1977); Estatuto da Terra (1964).  

Órgãos 

envolvidos 

Esta Política passou a regular as outorgadas e concessões da União a particulares, 

para exploração de recursos minerais, florestais, da fauna e da flora, pesca e 

ocupação de terras. Sua estruturação é basicamente federal (acompanhadas por 

órgãos similares nas administrações estaduais): Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE); Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (atual 

IBAMA); Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (atual MPA); Instituto do 

Patrimônio Histórico Nacional. 

Análise e 

deficiências 

Até os anos 80, o foco estratégico da gestão dos recursos naturais foi marcado por 

dois objetivos: disciplinar interesses regionalistas e locais pela racionalização do 

uso da água, solo, fauna e flora, regulamentado o licenciamento das atividades 

extrativas, e definir as áreas de preservação permanente ou Unidades de 

Conservação. As deficiências marcantes dessa política governamental podem ser 

identificadas em duas dimensões entrelaçadas: primeira, os órgãos federais 

envolvidos passaram a exercer suas atribuições e competências sobre a totalidade do 

território nacional, definindo suas estratégias de modo independente e com 

prioridades diversas; segundo, isto conduziu a ações isoladas, descoordenadas e, 

amiúde, conflitantes. A existência de múltiplas lógicas setoriais de ação e interesses 

vem impedindo há décadas, por exemplo, uma ação integrada de licenciamento 



45 
 

 

ambiental, saneamento, abastecimento d´água esgotamento ambiental 

(MONOSOWSHI, 1989).  

Fonte: NEDER, Ricardo Toledo. Crise Ambiental: Estado & Sociedade Civil no Brasil (1982 – 1998). 

São Paulo: Annablume: FAPESP, 2002. 

 

1.1.2 Área de Proteção Ambiental do Mamanguape (PB) 

O estudo das expressões territoriais da questão social envolve a Área de 

Proteção Ambiental do Mamanguape, que na atualidade vem sendo gerenciada pelo 

IBAMA e Instituto Chico Mendes, conforme localização (Figura 2), a presente pesquisa 

tem seu foco no município de Marcação, na zona rural (Aldeia Tramataia).  

 

Figura 2: Localização da Área de Proteção Ambiental do Mamanguape (PB) 

 

Fonte: ICMBIO (2014) 

 

1.1.2.1 Estuário do Rio Mamanguape 

A área do manguezal está situada no estuário do rio Mamanguape, o 

segundo maior do estado da Paraíba, no Nordeste do Brasil. Esse estuário dista cerca de 

70 km ao norte da Capital, João Pessoa, localizando-se entre as coordenadas 6º43‘2‖ e 

6°51‘54‖. Trata-se de uma Área de Proteção Ambiental (APA) que abrange uma vasta 
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extensão de manguezal, ilhas e croas (bancos arenosos-lodosos) e, mais externamente, 

na foz, uma barreira de recifes, que se apresenta na forma de um extenso paredão. A 

APA Barra do Rio Mamanguape (Figura 3), possui 14.460 ha e foi criada pelo Decreto 

nº 924, de 10 de setembro de 1993, sendo formada pelos estuários dos rios 

Mamanguape, Estivas e Miriri. Os primeiros fazem parte dos municípios de Rio Tinto e 

o último, do município de Lucena, no litoral norte do Estado da Paraíba. 

 

Figura 3: Área de Proteção Ambiental do Mamanguape (PB) 

 
Fonte: Foto de Dirceu Tortorello  

 

A porção estuarina da APA, que corresponde à sua maior extensão, tem suas 

margens ocupadas por cerca de 6.000 ha de mangue bastante preservado, representando 

a maior área de manguezal do Estado da Paraíba. Na margem esquerda do estuário 

existe uma reserva da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), cuja população indígena, 

em sua maior parte, sobrevive a expensas dos recursos pesqueiros extraídos do estuário. 

A noroeste da área de influência do referido ambiente existe, ainda, a Reserva Biológica 

Guaribas
13

, do IBAMA, e próximo a sua desembocadura, na Barra de Mamanguape, 

                                                           
13

 A Reserva Biológica Guaribas, criada em 1990 por meio do Decreto Federal nº 98.884, de 25 de janeiro 

de 1990, tem como objetivo proteger um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica do Estado da 

Paraíba e abrigar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Está situada nos municípios de 

Mamanguape (91,59%) e Rio Tinto (8,41%), no estado da Paraíba, dista 51,6km de João Pessoa. Está 

dividida em três áreas, denominadas Sema 1, Sema 2 e Sema 3, cujas coordenadas geográficas são, 

respectivamente, 06º39‘47 e 06º42‘57" Sul, 41º06‘46" e 41º08‘00‖ Oeste; 06º40‘40" e 06º44‘59" Sul e 

41º12‘47" e 41º07‘11‖ Oeste; 06º47‘32" e 06º48‘36" Sul e 41º06‘32" e 41º45‘02‖. Abrange a seguinte 

área: SEMA 1 - 673,64 hectares; SEMA 2 - 3.016,09 hectares; e SEMA 3 - 338,82 hectares, perfazendo 
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encontra-se instalada a base de pesquisa para o desenvolvimento do projeto de proteção 

e manejo do peixe-boi marinho (Trichechus manatus)
14

, espécie ameaçada de extinção. 

O manguezal do rio Mamanguape é caracterizado predominantemente pelas 

espécies vegetais Rhizophoramangle, Avicenniagerminans, A. schaueriana, 

Laguncularia racemosa e Conocarpuserectus. As maiores árvores de Rhizophora 

encontradas, chegam a 25m de altura e até 60cm DAP (diâmetro à altura do peito); as de 

A. germinans alcançam alturas superiores a 30m de altura e 65cm DAP. Além das 

espécies típicas de mangue, outras espécies vegetais como Acrostichumaureum 

(samambaia do mangue) e Eleocharis obtusa são encontradas nas partes mais altas do 

mangue (PALUDO; KLONOWSKI, 1999) 

Esse manguezal se caracteriza como um dos mais preservados do Estado da 

Paraíba (CUNHA; MADRUGA; DIEGUES, 1992). Entretanto, já apresenta algumas 

zonas que sofrem interferências antrópicas, devido, principalmente, à expansão do 

cultivo da cana-de-açúcar. Watanabe (1994) constata evidências da contaminação por 

produtos oriundos da monocultura canavieira em um dos tributários do estuário. Os 

pescadores que dependem desse estuário para sua sobrevivência afirmam que a 

produção pesqueira vem diminuindo devido aos efeitos dos agrotóxicos utilizados no 

cultivo da cana-de-açúcar, ao longo desse rio. As ilhas e croas também estão sofrendo 

transformações em função do assoreamento do leito, que se torna cada vez mais 

evidente. 

A atividade econômica mais importante relacionada ao manguezal na área é 

a captura artesanal do caranguejo U. cordatus (PALUDO; KLONOWSKI, 1999). 

Todavia, nos últimos anos, vem sendo observada pelos catadores de caranguejo-uçá 

uma diminuição no estoque dessa espécie nos manguezais, uma vez que, para esses 

profissionais manterem a sua média de produção, tiveram que aumentar o esforço de 

pesca. A situação agravou-se nos últimos três anos, devido à ocorrência de uma 

mortandade de caranguejo-uçá em três estuários do litoral paraibano. Os surtos de 

                                                                                                                                                                          
um total de 4.028,55 hectares. O perímetro das três áreas são, respectivamente, 14.101,28 metros, 

43.709,88 metros e 7.838,38 metros. Possui plano de manejo, aprovado pela Portaria nº 74/03-N de 25 de 

novembro de 2003. 
14

 O Centro Mamíferos Aquáticos desenvolve pesquisas no interior da APA de Mamanguape há 30 anos, 

desde a implantação do Projeto peixe-boi, em 1987, posteriormente denominado Centro Peixe-

Boi/IBAMA e atualmente Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos 

(CMA/ICMBio). Nessa Unidade de Conservação foi implantado o primeiro cativeiro de readaptação de 

peixes-boi marinhos em ambiente natural. A estrutura está inserida na camboa Caracabu, que faz parte do 

rio Caraca, o qual deságua no complexo estuarino Mamanguape. 
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mortandade foram registrados em vários estados do Nordeste do Brasil. (NISHIDA, 

1999). 

Os problemas ambientais da região nordeste do país são expostos pelos 

pescadores artesanais indígenas de forma objetiva. Nos últimos 20 anos vêm 

aumentando progressivamente os níveis de poluição no ambiente aquático, assim como 

no terrestre, visto que as áreas estuarinas são altamente influenciadas pelos ciclos das 

marés. Sendo assim, lixo hospitalar, lixo doméstico, esgoto, agrotóxico, animais mortos 

e, em alguns casos, pessoas mortas, se deslocam por toda a extensão do estuário, 

promovendo uma proliferação de poluentes por toda parte, interferindo de forma 

agressiva na vida das pessoas que dependem exclusivamente dos recursos pesqueiros, 

bem como no equilíbrio dos ecossistemas. Os problemas apresentados não são 

resolvidos por nenhum dos órgãos competentes (SILVA, 2011) 

De acordo com estudos realizados no território, como os de Alves e Nishida 

(2003), Takahashi (2008), Silva (2011), muitas comunidades localizadas em áreas 

adjacentes ao ecossistema manguezal, que não possuem um sistema adequado de 

tratamento de resíduos sólidos e líquidos, apresentam casos de pessoas contaminadas 

por diversos patógenos que se desenvolvem na matéria orgânica em suspensão que 

constituem os resíduos sólidos e líquidos. Os moradores não possuem fossas sépticas, 

assim, muitas pessoas dessas comunidades lançam o esgoto e resíduos sólidos nos rios e 

córregos, poluindo as águas, impossibilitando que sejam usadas como fonte de recursos 

de subsistência e também para fins de recreação. Ao mesmo tempo, o lixo a céu aberto 

constitui um dos principais vetores de transmissão de doenças. Segundo o Governo da 

Paraíba, é crítico o estado em que se encontra a grande maioria dos aglomerados 

subnormais, dispostos ao longo dos rios, riachos e das rodovias. 

A porção estuarina da APA, que corresponde à sua maior extensão, tem suas 

margens ocupadas por cerca de 6.000 ha de mangue bastante preservado, representando 

a maior área de manguezal do Estado da Paraíba. Na margem esquerda do estuário 

existe uma reserva da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), cuja população indígena, 

em sua maior parte, sobrevive às custas dos recursos pesqueiros extraídos do estuário. A 

noroeste da área de influência do referido ambiente, existe, ainda, a Reserva Biológica 

Guaribas, do IBAMA, e próximo a sua desembocadura, na Barra de Mamanguape, 
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encontra-se instalada a base de pesquisa para o desenvolvimento do projeto de proteção 

e manejo do peixe-boi marinho (Trichechusmanatus), espécie ameaçada de extinção. 

Em 2009 o Ministério do Meio Ambiente (MMA), realizou o mapeamento 

dos manguezais que abrangem cerca de 1.225.444 hectares em quase todo o litoral 

brasileiro. Os manguezais estão morfologicamente associados a costas de baixa energia 

ou a áreas estuarinas, lagunares, baías e enseadas que fornecem a proteção necessária ao 

seu estabelecimento (DIEGUES, 2002) 

De acordo com ICMBio (2014) Lei 9.985 de 2000, que define o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a APA da Barra do Rio 

Mamanguape e a ARIE Manguezais da Foz do Rio Mamanguape pertencem ao grupo 

de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar 

a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais. 

Os Artigos 15 e 16 do SNUC especificam os objetivos de manejo para as 

APA e para as ARIE respectivamente, conforme descrito abaixo: 

 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, 

com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 

para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem 

como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. 

§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas 

ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas 

normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada 

localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

§ 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação 

pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão 

gestor da unidade. 

§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário 

estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, 

observadas as exigências e restrições legais. 

§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido 

pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 

e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta 

Lei. 

Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral 

de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 

características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros 

da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas 

naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível 
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dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 

conservação da natureza. 

§ 1º A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras 

públicas ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas 

normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada 

localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico  

 

Através dos dados mencionados no relatório do ICMBio (2014) pontuamos 

que O Decreto Nº 924, de 10 de setembro de 1993, que cria Área de Proteção Ambiental 

da Barra do Rio Mamanguape no Estado da Paraíba, especifica os seguintes objetivos 

de manejo para esta UC: 

 

I - garantir a conservação do habitat do Peixe-boi Marinho 

(Trichechus manatus); 

II - garantir a conservação de expressivos remanescentes de 

manguezal, Mata Atlântica e dos recursos hídricos ali existentes; 

III - proteger o Peixe-boi Marinho (Trichechus manatus) e outras 

espécies, ameaçadas de extinção no âmbito regional); 

IV - melhorar a qualidade de vida das populações residentes, mediante 

orientação e disciplina das atividades econômicas locais; 

V - fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental.  

 

Prates (2006) menciona que as principais ações prioritárias mais 

recomendadas foram a criação de unidade de conservação de uso sustentável e a criação 

de unidades de conservação cujas categorias deveriam ser definidas posteriormente, 

indicadas para 28,1% das novas áreas costeiras. Esse número, somado aos 6,3% das 

áreas designadas para a criação de unidades de conservação de proteção integral, reflete 

claramente a preocupação em conservar os recursos naturais da Zona Costeira 

(PRATES, 2006). 

A Tabela 3 apresenta as características, oportunidades, ameaças e ações 

recomendadas para a APA e ARIE do rio Mamanguape, segundo a Portaria Nº 9 de 

2007 do MMA. 
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Tabela 3: Características, oportunidades, ameaças e ações recomendadas para a APA e ARIE do rio Mamanguape, segundo a Portaria Nº 9 do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) para as Áreas Prioritárias para a Conservação da Mata Atlântica e da Zona Costeira e Marinha 

Fonte: Portaria Nº 9 do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Código Nome Característica Oportunidades Ameaças Ações 

MaZc876 ARIE Manguezais 

da Foz do Rio 

Mamanguape. 

Presença de aves limícolas 

migratórias. Área de agregação 

reprodutiva e alimentação de peixes 

recifais; ocorrência de peixe-boi 

marinho que é espécie criticamente 

ameaçada em risco de extinção 

imediata. 

Existência da estrutura 

APA/Projeto Peixe-boi 

Marinho; beleza cênica e 

mosaico de paisagem; iniciativa 

de atividades econômicas 

sustentáveis; empreendimentos 

hoteleiros/turísticos; área 

propícia aos programas de 

recuperação de populações de 

espécies ameaçadas; turismo de 

conservação (aves, peixe-boi 

marinho, primatas). 

Turismo predatório/desordenado; 

especulação imobiliária/ 

empreendimentos hoteleiros; 

carcinicultura/pesca predatória; 

Expansão da cultura 

canavieira/desmatamento; uso de 

madeira para subsistência; descarga 

de efluentes; insuficiência de recursos 

orçamentários/financeiros e humanos 

para execução do plano de ação do 

peixe-boi marinho. 

Zoneamento 

EcológicoEconômico 

Costeiro; aporte de 

recursos 

orçamentário/financei

ro e humano 

MaZc875 APA da Barra do 

Rio Mamanguape 

Ocorrência Peixe-boi-marinho 

(Trichechus manatus) e desova de 

tartarugas. Área de agregação 

reprodutiva e alimenta de peixes 

recifais; de peixe-boi-marinho 

(Trichechus manatus) que é espécie 

criticamente ameaçada em risco de 

extinção imediata. 

Existência da estrutura 

APA/projeto Peixe-boi marinho; 

beleza cênica e mosaico de 

paisagem; iniciativa de 

atividades econômicas 

sustentáveis; empreendimentos 

hoteleiros/turísticos; área 

propícia para programas de 

recuperação de populações de 

espécies ameaçadas; turismo de 

conservação (aves, peixe-boi 

marinho, primatas). Área 

propícia à reintrodução do 

peixe-boi marinho 

(repovoamento/recuperação 

populacional). 

Turismo predatório/desordenado; 

especulação imobiliária/ 

empreendimentos hoteleiros; 

carcinicultura/pesca predatória; 

Expansão da cultura 

canavieira/desmatamento; uso de 

madeira para subsistência. 

Ampliação da APA 

até área do talude 

(60m); ampliação do 

programa de 

reintrodução e 

sistema de 

monitoramento do 

peixe-boi marinho. 
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1.1.3 Terras Indígenas Potiguara 

Se me fosse perguntado: O que é escravidão? E eu respondesse em 

uma palavra, é assassinato, o que quero dizer se entenderia de 

imediato. Nenhum argumento a mais seria necessário para mostrar 

que o poder que tira do homem, seu pensamento, sua vontade, sua 

personalidade, é um poder sobre a vida e sobre a morte; e que 

escravizar um homem é matá-lo. Porquê, então, diante dessa outra 

questão: o que é propriedade? Não poderia eu responder da mesma 

forma, é um roubo, sem ter a certeza de ser mal interpretado; pois a 

segunda proposição não é nada a mais do que uma transformação da 

primeira? (Pierre Joseph Proudhon) 
 

Potiguara é a denominação dos povos indígenas que, no século XVI, 

habitavam o litoral do nordeste do Brasil. A denominação Potiguara significa 

―comedores ou catadores de camarão‖ (MARQUES, 2009) 

As provas cabais da presença dos povos potiguaras na Paraíba podem ser 

encontradas em diversos registros levantados por historiadores, antropólogos, dentre 

outros estudiosos. Esses povos já habitavam essas terras antes do ―descobrimento do 

Brasil‖. A presença dos Potiguara no litoral norte paraibano é referenciada em 

documentos, relatos e iconografias desde o século XVI: 

 

Há uma diversidade de crônicas e relatos dos primeiros séculos na 

colônia que denotam as impressões que tiveram os viajantes, 

cronistas, naturalistas e aventureiros ao chegarem ao Novo Mundo e 

ao convívio com os índios. Esses relatos permitem certamente uma 

infinidade de observações, impressões, pressentimentos, pois as 

explicações estão impregnadas de subjetividade e cargas ideológicas, 

já que são infinitas as possibilidades de se analisar e perceber os fatos 

ocorridos durante um período histórico (MARQUES, 2006, p. 26) 

 

Em estudos realizados por  Moonen (2008), documentos da primeira metade 

do Século XVIII atestam sua presença no local, onde eram catequisados pelos 

carmelitas. Numa relação de aldeias da Paraíba, de 1746, constam, entre outras, as 

aldeias de Baía da Traição e Monte-mór ou Preguiça, já então separadas. Num outro 

documento, de 1774, consta a existência de quatro aldeamentos no litoral da Paraíba, a 

saber: Conde e Alhandra, com índios de origem desconhecida, e Monte-mór (Preguiça) 

e Baía da Traição, com índios Potiguara, sendo que esse último contava 265 fogos 

(casas) e 628 habitantes. 
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Os índios eram grilados constantemente por não-índios, o que não deve ter 

sido difícil, já que o número de índios era reduzido. Um relatório da Repartição Geral 

das Terras Públicas, de 1856, que trata dos aldeamentos no Rio Grande do Norte e na 

Paraíba, informa que:  

 

é na verdade mui desagradável ter de declarar que, por toda parte, e de 

longas datas, tem sido invadidas as terras dos índios por pessoas 

poderosas, por intrusos mais ou menos ousados, de boa ou de má fé, 

com o objetivo à posse e propriedade dos terrenos que foram 

ocupando, sob os seguintes pretextos: Primeiro, através da compra aos 

mesmos índios ou àqueles que estavam na obrigação rigorosa de 

defender a respectiva propriedade; segundo pesa aforamentos que não 

tencionavam pagar, como de fato não têm pago; terceiro por doações, 

heranças e outros títulos de transferências, e finalmente, de 

prescrições de mais ou menos anos de posse (MOONEN, 2008, p. 7) 

 

Nessa perspectiva a autora faz uma reflexão histórica dos acontecimentos no território, 

 

Inconformados com esta situação, os índios reclamaram várias vezes 

ao Imperador providências para expulsar os invasores, evidentemente 

sem êxito. Consta que em 27 de dezembro de 1859 Dom Pedro II, 

quando de sua visita oficial à Paraíba, esteve em Mamanguape, na 

época uma cidade importante, perto de Baía da Traição. Segundo a 

tradição potiguara, foi nesta ocasião que Dom Pedro II lhes doou a 

sesmaria de Baía da Traição, na realidade uma re-doação, porque a 

sesmaria já era deles há muito tempo. Os documentos desta doação 

nunca foram encontrados e devem ter sido destruídos pelos invasores 

das terras indígenas. (MOONEN, 2008, p. 7) 

 

Após esses acontecimentos marcantes na vida do povo potiguara, em 1862 o 

rei Dom Pedro II, preocupado com os conflitos constantes nesses territórios entre índios 

e não índios, resolve distribuir loteamentos aos aldeamentos para assim amenizar o 

clima denso e tenso na Paraíba, como também em outras províncias. 

 

Cada família indígena receberia um lote em propriedade particular, e 

as terras restantes seriam distribuídas entre a população regional não-

indígena. Do trabalho de demarcação e distribuição das terras 

indígenas na Paraíba foi encarregado o engenheiro Gonçalves da Justa 

Araújo, que inicialmente concluiu este trabalho em Conde e Alhandra. 

Informa então que depois disto concluiu "a medição e demarcação do 

perímetro da sesmaria dos índios de Monte-mór", e em 5 de novembro 

de 1866, ―a demarcação do perímetro da sesmaria dos índios de São 

Miguel de Baía da Traição‖. Só depois disto voltou a Monte-mór (hoje 

cidade de Rio Tinto), onde ―em 6 de novembro principiei a 

demarcação das posses dos índios de Monte-mór, tendo até hoje 

medido 150 posses para os índios...‖. Os nomes dos índios que 

receberam lotes individuais e o tamanho destes lotes constam 
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detalhadamente no "Mapa demonstrativo das despesas feitas com as 

medições e demarcações das posses distribuídas aos índios da 

sesmaria de Monte-mór ou Preguiça no município de Mamanguape, a 

contar de 6 de novembro de 1866 a 4 de setembro de 1867". As datas 

são importantes, pois mostram que ele precisou de dez meses para 

lotear a sesmaria de Monte-mór. Mas da sesmaria de Baía da Traição, 

bem maior do que a de Monte-mór, ele mediu e demarcou apenas o 

perímetro. Não há nenhum documento posterior que se refira ao 

loteamento dela. Justa Araújo faleceu em 1868, antes de poder fazê-lo, 

e como não foi nomeado outro engenheiro para concluir o serviço, a 

sesmaria de Baía da Traição foi a única na Paraíba que ficou 

propriedade coletiva da comunidade indígena. Em pouco tempo, todos 

os remanescentes indígenas dos outros aldeamentos foram absorvidos 

pela sociedade regional. Sem terra coletiva, sem território próprio, a 

sua sobrevivência como índios se tornou impossível. E assim, graças à 

morte de Justa Araújo, e não por causa de um movimento de 

resistência, somente os Potiguara de São Miguel de Baía da Traição 

escaparam do extermínio e conseguiram sobreviver como Povo 

Indígena. (MOONEN, 2008, p. 7) 

 

No Século XX temos outro quadro sobre a situação demográfica dos 

Potiguara, cujos dados constam em dois relatórios elaborados por funcionários do 

Serviço de Proteção aos Índios
15

. Conforme Rodrigues (2008), o mais importante é o 

segundo, de Dagoberto de Castro e Silva, publicado no Diário Oficial de 28 de outubro 

de 1925, no qual cita nominalmente 422 índios, residentes em 11 aldeias. Por volta de 

1930 foi instalado o primeiro posto indígena do SPI, então localizado na aldeia São 

Francisco, a maior aldeia do litoral norte do Estado, de onde, em 1939, foi transferido 

para o Forte, perto de Baía da Traição.  

A partir de então verifica-se um rápido crescimento demográfico. 

Recenseamentos realizados pelo extinto SPI mencionam os seguintes números: 433 

pessoas em 1934, 715 em 1942, 1043 em 1946 e 2298 em 1961. Esses números são 

duvidoso, pois não possuímos as necessárias informações sobre quais aldeias foram 

recenseadas, como e por quem. Mas, de qualquer forma,  não há dúvida de que houve 

aumento populacional (RODRIGUES, 2008) 

Na contemporaneidade os potiguara estão alocados conforme a divisão 

geoadministrativa do Estado entre os municípios de Baía da Traição, Rio Tinto e 

Marcação. Esses municípios encontram-se inseridos na Microrregião do Litoral Norte e, 

por conseguinte, na Mesorregião geográfica da Mata Paraibana. Em 1987 o IBGE inicia 

                                                           
15

 Sobre os Potiguaras no Século XX, veja também Amorim, P.M. de, "Índios camponeses: os Potiguara 

da Baía da Traição", Revista do Museu Paulista, N.S. Vol. XIX, 1970/71, pp.7-96. 
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o processo de substituição da Divisão Regional em Microrregiões Homogêneas em 

vigor desde 1968, que resulta na nova Divisão Regional em Mesorregiões e 

Microrregiões Geográficas para fins estatísticos, instituída por meio da Resolução da 

Presidência do IBGE nº 11, de 05 de junho de 1990 (IPEA, 2002). Nesse sentido, o 

IBGE (1990, p. 8) destaca, 

 

Entende-se por mesorregião uma área individualizada em uma 

Unidade da Federal que apresenta formas de organização do espaço 

geográficos definidas pelas seguintes dimensões: o processo social 

como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede 

de comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial. 

Estas três dimensões possibilitam que o espaço delimitado como 

mesorregião tenham uma identidade regional. Esta identidade é uma 

realidade construída ao longo do tempo pela sociedade que ali se 

formou. (IBGE, 1990, p. 8) 

  

De acordo com a base de dados disponibilizada em 2000 pela Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), que atualmente confere à Secretaria Especial da Saúde 

Indígena (SESAI), o total da população indígena nas 32 aldeias Potiguaras é de 12.185 

indígenas. Dados atualizados do IBGE (2010) indicam em números absolutos 14.090 

indígenas, distribuídos em 32 aldeias.  

Do ponto de vista territorial e jurídico-político, as terras tradicionais dos 

Potiguara estão subdivididas em três terras indígenas (TI´s) que são:  

 TI Potiguara: 21.238 ha (demarcada e homologada);  

 TI Jacaré de São Domingos: 5.032 ha (em processo de homologação); 

 TI Monte-Mór: 7.100 ha (declarada).  

A Aldeia Tramataia, foco de nossa pesquisa, está localizada no município de 

Marcação (PB)
16

 e inserida na TI Potiguara, demarcada em 1981 (Figura 4).   Entre 

2000 e 2010, a população de Marcação teve uma taxa média de crescimento anual de 

2,06%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 

                                                           
16

 Com relação ao IDHM do Município de Marcação (PB) observa-se que entre 2000 e 2010 O IDHM 

passou de 0,341 em 2000 para 0,529 em 2010 – uma taxa de crescimento de 55,13%. O hiato de 

desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, 

que é 1, foi reduzida em 28,53% entre 2000 e 2010. Entre 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,217 em 

1991 para 0,341 em 2000 – uma taxa de crescimento de 57,14%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 

seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzida em 

15,84% entre 1991 e 2000. Entre 1991 e 2010, Marcação teve um incremento no seu IDHM de 143,78% 

nas últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de 

crescimento estadual (72,25%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM 

do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzida em 39,85% entre 1991 e 2010. 
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1,70%. No Estado da Paraíba, essas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% 

entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 

2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu – 16,69% (IDEME, 

2013) 

 

Figura 4: Demarcação da T.I Potiguara 

 
Fonte: Foto: Tiuré, 1981 

 

1.1.3.1 Aldeia Tramataia 

O nome da aldeia indígena Tramataia (Figura 5) vem do tupi, significa erva 

que cura e é o nome de uma planta medicinal usada para combater o inchaço provocado 

pelo contato com as cascas dos crustáceos e moluscos do mangue que formam os 

sambaquis
17

. Está situada no município de Marcação, no litoral norte do estado da 

Paraíba. O município possui uma população de aproximadamente 8.012 habitantes e um 

território de 102.368 km
2
, segundo dados do IBGE (2010), com percentual de 75% de 

seus habitantes indígenas Potiguaras. 

A genética original desses povos resvala nas concepções culturais de suas 

raízes que permanecem resistentes às grandes investidas capitalistas contemporâneas. 

                                                           
17

 Sambaquis é uma palavra de origem tupi-guarani (tamba = concha e Ki = depósito). O Povo sambaqui 

habitou nosso litoral entre 7000 e 500 anos atrás. Essa denominação foi revista, à luz do fato de que não é 

possível, cientificamente, afirmar a existência de raças distintas entre os humanos. Os sambaquis foram 

sendo construídos, em sucessivas camadas, por diversos grupos humanos que habitavam vários pontos do 

litoral brasileiro, especialmente no sul onde também se observa essa prática na região nordeste do país. 

Os concheiros têm em média de 2 a 20 metros de altura e os maiores chegam a ter 100 metros de 

diâmetro, sendo que os mais antigos datam de 10.000 anos (SILVA, 2011) 
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Resistir para sobreviver à influência do homem branco moderno que é cada vez maior 

(OLIVEIRA, 2009) 

  

Figura 5: Localização da Aldeia Tramataia no ERM 

 
Fonte: Mourão (2016) 

 

 

Figura 6: Praça da Aldeia Tramataia 

 
Fonte: Mourão (2016) 

 

A transformação severa da forma de vida indígena é perceptível em todo o 

País. De acordo com Coimbra Junior, Santos e Escobar (2003), essas modificações vêm 

impactando de forma significativa todo o ambiente e particularmente os territórios 

habitados por indígenas, como é o caso dos Povos Potiguara, no Litoral Norte da 

Paraíba (NEVES, 2010) 
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Em nossa trajetória de pesquisa, o ponto de chegada sempre foi a casa do 

cacique Elias, que a cada encontro relatava os diferentes momentos vivenciados pelo 

povo. São situações que circunscrevem os limites da aldeia, demarcando a 

territorialidade étnica da aldeia Tramataia em oposição aos que estão situados além 

desses limites, que denominamos de territorialidades étnicas. Nesse tópico, 

desenvolvemos a primeira situação, a territorialidade étnica representada pela dimensão 

interna da aldeia. 

Confirmamos a concepção de Santos (1996, 1994), quando afirma que, as 

variáveis têm a mesma dimensão do lugar, as dimensões se superpõem balizadas pelo 

lugar. O interno é aquilo que, num dado momento surge como local. A escala do lugar 

confunde-se com sua própria existência. Já o externo é tudo isso cuja sede é fora do 

lugar e tem uma escala de ação maior do que o lugar, muito embora incida sobre ele. Ou 

seja, todo lugar é formado por variáveis internas e externas. Sendo assim, Santos 

enfatiza: 

 

O espaço é um misto, um híbrido da união indissociável de sistemas 

de objetos e sistemas de ações [...] cada lugar é, ao mesmo tempo, 

objeto de uma ação global e de uma razão local, convivendo 

dialeticamente (SANTOS, 1996, p. 294-339) 

 

As moradias/casas de tijolos ou taipa foram construídas de forma ortogonal. 

De feições planas e retilíneas, os arruamentos de Tramataia são de terra batida, e à 

medida em que as casas se aproximam dos roçados, os terrenos são mais acidentados e 

sinuosos. Relativamente próximas umas das outras, as famílias são compostas por, no 

mínimo, quatro pessoas. 

O espaço entre uma casa e outra, na rua principal, é mais ou menos de 2m e 

as demais casas apresentam uma dimensão de 12 a 15 metros. O ―quintal‖
18

 ou 

―terreiro‖, constituído pelo fundo e lado das casas, também é utilizado pelos indígenas, 

nesses espaços são cultivadas algumas hortas, fruteiras, pequenos roçados e há criação 

de galinhas, patos e outros pequenos animais. 

O ―quintal‖ constitui uma territorialidade familiar, por constituir uma 

extensão da casa, da criação doméstica e da extensão da cozinha, além de servir de 
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 As nomenclaturas em itálico são utilizadas pelos Potiguaras. Preservamos o vocabulário dos indígenas, 

por entendermos que tais palavras, em conjunto com seus sons e sentidos, fazem parte da linguagem 

cotidiana. 
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plantio de subsistência. É também o lugar onde as mulheres lavam roupas e conversam 

sobre o dia a dia da comunidade, esfera reprodutiva do trabalho, e os homens preparam 

todos os apetrechos de pesca, como também organizam, na volta do trabalho de captura 

dos recursos pesqueiros, a divisão do apanhado, esfera produtiva do trabalho na pesca 

artesanal. 

Cada aldeia tem uma forma específica para referenciar os diferentes espaços 

da casa, algumas nomenclaturas são usuais, como  em Tramataia, o ―terreiro‖ é a frente 

das casas, o ―quintal‖ é o espaço atrás da casa, não existem muros dividindo as casas, 

como dizia Paulo Freire ―as casas são soltas no terreno‖, algumas casas, as maiores, são 

construídas com ―puxadas‖, construídos ao redor das casas e estão posicionadas entre o 

―terraço‖ e os ―terreiros‖, muito utilizados para descansar e iniciar uma conversa 

quando chega algum visitante.  

 

Na casa da gente, quando podemos... quando trabalhamos muito... aí a 

gente consegue fazer a nossa puxada, pra gente alpendre é de rico né, 

mas aqui pra gente é puxada. Alpendre é quando o rico faz aquele 

pedaço grande com armador com tudo, com aquela largura todinha. 

Mas pra gente que somo índio é uma puxadinha (Pierry, 31 anos – 

pescador artesanal da aldeia tramataia). 
 

Algumas nomenclaturas são construídas no cotidiano das relações sociais da 

aldeia que são, na sua essência, estratégias de resistência e caracterizam a 

territorialidade de apropriação individual de dimensão familiar e a territorialidade de 

usufruto comum ou coletivo, tais como, Casa, rua, sítio, paul
19

, oca, roçado, pesca de 

peixe, mariscagem e pegar caranguejo. Sobre a ocupação do espaço da aldeia 

Tramataia, Peres (2004) emprega termos utilizados pelos indígenas, como mato, 

capoeira, roça, casa, quintal, sítio, paul, dentre outros, e os define: 

 

O quintal é o terreno ao redor das casas onde são encontradas: plantas 

medicinais, fruteiras, criações de animais e às vezes lavouras. As áreas 

de quintal com grandes dimensões são denominadas também de sítios. 

Dos sítios são comercializados em pequena escala a jaca, a manga, a 

castanha de caju e o coco. O principal produto cultivado é a mandioca, 

que serve para o consumo doméstico e como fonte de renda 

monetária, quando é transformada em farinha e vendida na «rua», isto 

é, em núcleos urbanos como Rio Tinto e Marcação. Praticam uma 

agricultura itinerante e extensiva, caracterizada pela alternância entre 

curtos períodos de cultivo e longos períodos de pousio (―descanso‖) 
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 Terreno Alagadiço. 
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da terra. Os lugares melhores para lavoura são ocupados pelas 

plantações de cana, restringindo a agricultura indígena às grotas e 

lugares acidentados (PERES, 2004, p. 2) 

 

Pesquisas realizadas nesses territórios por Moonen e Maia (1992) retrataram 

o modo de vida Potiguara durante os fins dos anos de 1970 e início de 1980. Os autores 

afirmam que cada casal Potiguara tinha em média quatro filhos que, desde crianças, 

passavam a ajudar a família em pequenas tarefas domésticas e nos roçados. Da 

agricultura desenvolvida, os principais produtos cultivados eram a mandioca, o milho, a 

batata, o feijão, o jerimum, o amendoim, além de algodão e fumo. 

No que se refere às moradias/casas dos Potiguara, nesse período eram, em 

sua maioria, de taipa.  

 

Este tipo de casa pode resistir durante longos anos. O barro aguenta 

chuva e vento, eventuais estragos podem ser facilmente consertados. 

O problema está mais na madeira, que pode ser comida pelo cupim ou 

apodrecer, principalmente na base da casa. As janelas e portas são 

normalmente feitas de tábuas. Não há janelas com vidros, mas muitas 

casas têm ainda janelas e portas de palha trançada qual algum dia deve 

ser substituída por madeira, quando a situação financeira permitir. As 

paredes internas e externas carecem quase sempre de reboco e pintura, 

um luxo só para os mais ricos. Também é luxo piso cimentado. O 

normal é mesmo um piso de terra batida. Predominam as casas 

cobertas de palha (de coqueiro). Embora talvez reduzam o calor 

interno, mais do que as telhas, têm a desvantagem de estragar 

rapidamente. Pelo menos de ano em ano (MOONEN; MAIA, 1992, p. 

121-122) 

 

A aldeia não possui um sistema de esgoto e tratamento adequado, percebe-

se que ainda prevalecem sérios problemas relacionados ao destino de dejetos, com 

visíveis predomínios de áreas com ―esgoto a céu aberto‖. 

Há ausência de saneamento básico, particularmente a falta de destino 

adequado a dejetos, acarreta a contaminação dos corpos hídricos contribuindo para a 

proliferação de patógenos, que favorecem a prevalência de doenças como amebíase, 

ascaridíase, esquistossomose, entre outras, que afetam principalmente as crianças 

(OLIVEIRA, 2010). Uma grita da aldeia ecoa na luta pelos direitos e por condições 

dignas de sobrevivência.  

A partir, das entrevistas realizadas na Conferência Estadual da Politica 

Indigenista, temos as ideias de Caboquinho quanto ao desenvolvimento, as quais 
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acham-se em sintonia com a análise que García Canclini (1995) faz sobre os 

desdobramentos de alguns grupos indígenas em meio à sedução do consumo. 

 

... eu costumo dizer o seguinte: eu não sou contra desenvolvimento, 

não. Eu quero participar dele, desde que nessa participação também eu 

seja, reconhecido como índio, com toda a minha etnicidade, com tudo 

que eu tenho. Aí, eu quero participar. Nós temos muitos projetos de 

governo, aqui dentro. Projetos de eletrificação, projetos de construção 

de casas, projetos de bovinocultura, piscicultura, carcinocultura, esse 

projeto da cana-de-açúcar, nós temos aqui dentro. Isso faz parte de 

que? Isso faz parte do acompanhamento do desenvolvimento 

sustentável da própria sociedade no índio. É a política do governo que 

a gente está acompanhando. Porque ninguém pode parar no tempo e 

só esperar que a gente vá viver de frutas, de pescar ali um peixinho e 

comer, não. Não é isso não. Se a gente puder ter um computador, a 

gente vai ter. Se a gente puder ter um avião, a gente vai ter. Agora, é 

sempre dizendo aquilo que disse para você: não esquecer dos nossos 

costumes.... Aquelas casas que o Franz Moonen via naquela época, se 

ele vier hoje aqui ele vai ficar ‗Pô, onde é que eu tô?‘. É a mesma 

coisa dos índios lá dos EUA, lá do Canadá, também. Se você entrar 

numa aldeia daqueles índios de lá, você não vai dizer que está 

entrando numa aldeia, não. Você tá entrando, eu não digo nem São 

Paulo, você tá entrando numa Goiânia, no Paraná, numa cidade 

daquelas... Aí olhe: banco, universidade, fábrica... tudo assim. Eu 

digo: rapaz isso aqui é a aldeia? (Caboclinho, índio potiguar e 

professor de história). 

 

A análise sobre os efeitos nefastos do capitalismo sobre o território, nos 

remete às observações expressas por García Canclini, já em 1995, sobre o andamento da 

questão indígena latino-americana, orientado por alguns movimentos desde então: 

 

Mas apesar dos estalos sociais com que a interculturalidade continua a 

se apresentar, sua problemática não pode ser entendida apenas em 

termos de antagonismo entre dominantes e dominados. Assim como 

existem mudanças promissoras nas políticas de alguns governos, estão 

surgindo em grupos indígenas novos modos de se relacionar 

criticamente suas tradições com a modernização. Alguns movimentos 

atuais, que reclamam energicamente sua autonomia cultural e política, 

exigem ao mesmo tempo a sua plena inserção no desenvolvimento 

moderno. Apropriam-se dos conhecimentos, dos recursos tecnológicos 

e culturais modernos (GARCÍA CANCLINI, 1995, p. 206) 

 

No território estudado observamos a relação entre as tradições indígenas 

potiguara e a modernização própria do capitalismo moderno, através da apropriação dos 

conhecimentos e recursos tecnológicos. Um exemplo claro desse fato está no programa 

LUZ PARA TODOS, executado pela Eletrobrás e suas empresas (Chesf, Furnas, 
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Eletrosul, CGTEE e Eletronorte). Direcionado para o meio rural, o programa tinha 

como meta, levar as redes de eletrificação até 2015, para todas as áreas rurais que não 

possuem energia elétrica. Nessa levada houve a eletrificação de Tramataia uma vez 

considerada área rural, possibilitando a inserção de canais televisivos, rádio e toda linha 

branca de eletrodomésticos. A internet, para os mais jovens, tornou-se a ―menina dos 

olhos‖. 

São previstos investimentos de 7,4 bilhões, sendo 5,4 bilhões provenientes 

dos recursos do Governo Federal
20

 e o restante partilhado entre os governos estaduais, 

cooperativas de eletrificações rurais e concessionárias de energia elétrica, como é o caso 

da Chesf
21

. 

Em 2006
22

, no estado da Paraíba, 20 milhões de domicílios foram 

contemplados. O cadastramento de uma comunidade se dá através de um pleito efetuado 

por uma liderança do grupo na sede da ENERGISA, ou seja, pelo cacique da aldeia, que 

informava a quantidade de domicílios da comunidade rural e recebia um número de um 

protocolo. 

Como a energia elétrica gera consumo e esse consiste na mola mestra do 

capital, as aldeias foram atendidas e com esse atendimento vieram os conflitos com as 

contas a pagar, que não condiziam com a realidade desses povos. No início se criou uma 

taxa para toda a população, sendo que, esse acordo foi quebrado e gerou um grande 

conflito, principalmente para os trabalhadores da pesca artesanal e as famílias 

proprietárias de viveiros de cultivo de camarão (Carcinocultura). Como podemos notar 

nas falas dos trabalhadores, 

 

A cada 3 meses temos que fazer acordos com a empresa de energia, 

porque pra quem vive do cultivo de camarão está difícil...  as 

máquinas precisam ficar ligadas, senão vai prejudicar o 

desenvolvimento do camarão, já ganha pouco e a ENERGISA leva 

tudo... precisamos nos organizar pra resolver isso! (Cacique Elias, 44 

anos – Funcionário da SESAI). 

 

Imagine nossa situação já ganhamos quase nada e dependemos da 

geladeira para conservar nosso marisco, peixe, camarão pra não 

estragar... Tem que dar tempo pra poder levar para Rio Tinto se quiser 

ganhar um pouquinho... Se entregar para o menino que compra aqui o 

                                                           
20

 Investimentos a fundo perdido. 
21

 Informações obtidas através do site: www.mda.gov.br. Acessado em Janeiro de 2015. 
22

 Ano de implementação do programa em Tramataia. 
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preço é lá em baixo... Chega dá um desgosto ver tanto trabalho... e 

ninguém reconhece. (Maria, Marisqueira – aldeia tramataia).     

 

Partimos de algo elementar: o objetivo dos capitalistas é a produção de 

mercadorias para a obtenção de lucro. A iniciativa da empresa de eletrificação não é 

apenas objetivada para favorecer a população indígena e sim retirar delas o lucro ―A 

empresa capitalista  não se preocupa com as necessidades da sociedade; seu único fim é 

aumentar os lucros do empresário‖ (KROPOTKIN, 1975). A relação entre os potiguaras 

e a empresa ENERGISA gera desigualdade social,  um dos grandes males da sociedade 

em que vivemos.  

 

Afirmei então que todas as causas da desigualdade social se reduziam 

a três: 1º) a apropriação gratuita das forças coletivas; 2º) a 

desigualdade nas trocas; 3º) o direito ao lucro ou à fortuna. E como 

esta tripla maneira de usurpar os bens de outrem constitui, 

essencialmente, o domínio da propriedade, neguei a legitimidade da 

propriedade e proclamei a sua identidade com o roubo. 

(PROUDHHON, 1988, p. 35) 

 

A organização da aldeia como movimento de luta e resistência vem no 

combate  às cobranças exorbitantes das contas de energia elétrica e tal situação promove 

a formação de um campo de forças
23

 entre índios e a ENERGISA. A força dos 

potiguaras está no território usado e nas lutas elaboradas a partir das vivências 

cotidianas que, atualmente, significam uma luta de terras e contra o preconceito. Assim 

sendo, os índios buscam, a partir da memória coletiva, construir sua própria imagem, 

afirmando sua cultura e lutando pelo território de seus ancestrais, sendo essa uma marca 

de resistência desse grupo social na trajetória da historiografia brasileira (MARQUES, 

2009)  

As vozes são coletivas e não imperialistas, os ―saberes‖ que propomos 

trabalhar, a partir das discussões colocadas por Santos (2004; 2005), são praticados 

quando dimensionamos o nosso conhecimento com o saber indígena que vive o 

cotidiano da aldeia e constrói uma teia de significados, tal qual aponta Geertz (1989). 

 

                                                           
23

 Para Raffetin (1993) o território se constrói a partir de um campo de força que são as relações de poder 

espacialmente delimitadas, um substrato referencial. 
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2. A PROTEÇÃO SOCIAL NOS TERRITÓRIOS VIVIDOS: A VOZ DA ALDEIA  

NA RELAÇÃO COM OS AGENTES PÚBLICOS 

 

 
Fonte: Mourão (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) a formação ilusória da autossuficiência está sempre lá, à 

espreita do melhor momento para colocar-se em cena, 

ameaçando apagar o incômodo da precariedade humana e a 

dependência do sujeito ao outro (...) (Joel Birman) 
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Neste segundo capítulo, para tratar de um assunto complexo e denso na 

tentativa de explicitar a relação entre proteção social, desenvolvimento sustentável e 

território, fizemos uma leitura minuciosa de alguns clássicos das ciências Sociais, da 

ecologia e geografia de envergadura densa. 

Uma decisão foi tomada a partir das afirmações de Dematteis (2005), Santos 

(2008),  Harvey (2005/2001) e Saquet (2008),  de que foi fundamental ler e reler textos 

de Karl Marx, bem como, de Friedrich Engels, Vladimir Lênin, Rosa Luxemburgo, Paul 

Baran, Paul Sweezy, Maurice Dobb, Peter Kropotkin e Elisée Reclus, então fizemos o 

mesmo percurso. Foi uma das maneiras encontradas para explicar determinados 

processos sociais, como a reprodução ampliada do capital e os conflitos políticos 

surgidos no final dos anos 1960 em vários países, nos dando pistas para elaboração de 

estratégias de leitura da vida cotidiana dos pescadores artesanais indígenas, do litoral 

norte da Paraíba.  

No decorrer deste capitulo, discorreremos sobre a discussão da 

sustentabilidade, que está no campo das relações sociais, analisando e descrevendo os 

meios sociais de apropriação, bem como, o uso dos recursos e do meio ambiente, 

através do diagrama das relações na aldeia Tramataia. Discutiremos, ainda, as 

imbricações de proteção social existentes no território e suas interfaces com os agentes 

estatais e privados. 

 

2.1 A Proteção Social  

A Constituinte foi resultado de uma mobilização da sociedade 

brasileira toda, profunda. Quando eu menciono a Constituinte como 

um momento luminoso da nossa história republicana, da nossa 

história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um 

período de 20 anos de ditadura. [...] Se você olhar a memória da 

Constituinte, você vai ver que teve uma presença muito forte mesmo 

de povos que vieram direto das suas aldeias aqui pra dentro do 

Congresso; e criava um estranhamento muito grande o pessoal 

entrando aqui só com os seus adornos, em alguns casos sem a calça e 

a camisa, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso 

criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós 

éramos recebidos pelo Presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde 

,no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a 

maior dignidade” (Ailton Krenak) 

 

Eles falam que aquilo foi muito constrangedor pra casa porque disse 

que aqui esse plenário é inviolável. É assim que os Deputados dizem. 

Só que pra gente – e nós dissemos isso pra ele – inviolável devem ser 
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os nossos direitos. Esses sim é que não podem ser discutidos sem a 

nossa participação, ou sem que a gente tenha conhecimento (APIB) 

 

De uma forma geral, sabemos  que não há sociedades humanas que não 

tenham desenvolvido alguma forma de proteção social aos seus membros mais 

desprotegidos. Seja de modo mais simples, através de instituições não especializadas e 

plurifuncionais, como a família, por exemplo, ou com altos níveis de sofisticação 

organizacional e de especialização. Diferentes formas de proteção social emergem e 

percorrem o tempo e o espaço das sociedades ―como processo recorrente e universal.‖ 

(YAZBEK, 2012, p. 1) 

Conforme Di Giovanni (1998, p. 10), compõem sistemas de proteção social: 

―[...] as formas – às vezes mais, às vezes menos institucionalizadas – que as sociedades 

constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem 

de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o 

infortúnio e as privações‖. 

Histórica e especialmente a partir da Constituição Federal Brasileira de 

1988, ocorreram profundas mudanças na proteção social com a inclusão da assistência 

social como política de direitos na seguridade social. Essa foi uma decisão plenamente 

inovadora. Primeiro, por tratar a assistência social como política pública, de 

responsabilidade estatal, e não como ações e atendimentos pontuais e eventuais. 

Segundo, por desnaturalizar o princípio da subsidiariedade, segundo o qual a ação da 

família e da sociedade antecederia a do Estado. O apoio a entidades sociais foi sempre o 

biombo relacional adotado pelo Estado para não quebrar a mediação da religiosidade 

posta pelo pacto Igreja-Estado. Terceiro, por introduzir um novo campo em que se 

efetivam os direitos sociais. A inclusão da assistência social significou, portanto, 

ampliação no campo dos direitos humanos e sociais e, como consequência, introduziu a 

exigência de que a assistência social, como política, seja capaz de formular com 

objetividade o conteúdo dos direitos socioassistenciais do cidadão em seu raio de ação. 

Tarefa, aliás, que ainda permanece em construção (SPOSATI, 2009; SILVA; 

WANDERLEY; CONSERVA, 2014) 

A concretização do modelo de proteção social sofre forte influência da 

territorialidade, pois ele só se instala e opera a partir de forças vivas e de ações com 

sujeitos reais. Para Sposati (2009), ele não flui de uma fórmula matemática ou 
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laboratorial, mas de um conjunto de relações e de forças em movimento. Para a autora, 

o sentido de proteção supõe, antes de tudo, um caráter preservacionista e de defesa da 

vida, dos direitos humanos e sociais e da dignidade humana. 

Afirmamos a concepção fundante de que proteção significa prevenção, o 

que subtende a redução de fragilidades aos riscos que, do ponto de vista temporal, 

podem ser permanentes ou temporários e se inserem no exame da questão do 

enfrentamento de ricos sociais (SPOSATI, 2009) 

Existe uma relação entre proteção social e desenvolvimento sustentável, 

como se verifica no III Relatório do Clube de Roma (1976), o qual afirma que ―muito 

antes de esgotarmos os limites físicos do nosso planeta ocorrerão graves convulsões 

sociais provocadas pelo grande desnível existente entre a renda dos países ricos e dos 

países pobres‖. Já em 1986, a Conferência de Ottawa (Carta de Ottawa, 1986) 

estabelece cinco requisitos para se alcançar o desenvolvimento sustentável, que de 

forma direta garante a proteção social:  

 Integração de conservação e desenvolvimento;  

 Satisfação das necessidades básicas humanas; 

 Alcance de equidade e justiça social;  

 Provisão da autodeterminação social e da diversidade cultural; 

 Manutenção da integração ecológica.  

Para a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD, 1988, 1991), os objetivos que derivam do conceito de desenvolvimento 

sustentável estão relacionados ao processo de crescimento no campo e na cidade,  

objetiva a conservação do uso racional dos recursos naturais incorporados às atividades 

produtivas. Entre esses objetivos estão:  

 Crescimento renovável;  

 Mudança de qualidade do crescimento;  

 Satisfação das necessidades essenciais por emprego, água, energia, alimento e 

saneamento básico;  

 Garantia de um nível sustentável da população;  

 Conservação e proteção da base de recursos;  

 Reorientação da tecnologia e do gerenciamento de risco;  

 Reorientação das relações econômicas internacionais (CMMAD, 1988, 1991). 
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Nessa conjuntura, partimos de uma concepção de desenvolvimento 

sustentável que possui como perspectiva a: 

 

[...]―sustentabilidade democrática‖, que na sua essência é entendida 

como o processo pelo qual, as sociedades administram as condições 

materiais de sua reprodução, redefinindo os princípios éticos e 

sociopolíticos que orientam a distribuição de seus recursos ambientais 

(ACSELRAD; LEROY, 1999, p. 28) 

 

Com isso, tem-se uma proposta de mudança radical do paradigma 

dominante de desenvolvimento econômico, a partir de parâmetros fundados em 

princípios de justiça social, superação da desigualdade social e econômica, assim como 

da construção democrática advinda do dinamismo das pescadoras e dos pescadores 

artesanais. 

A discussão da sustentabilidade adentra o campo das relações sociais, 

analisando e descrevendo os meios sociais de apropriação, bem como o uso dos 

recursos e do meio ambiente. Adotam-se em toda a sociedade dita ―civilizada‖ as 

noções de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável que são, nesse caso, 

construções sociais, fruto do embate político entre trabalhadores e os grandes 

empresários detentores dos meios de produção, em busca do controle dominante de suas 

posições. 

Defendemos, neste estudo, uma questão de proteção social que se manifesta 

na trama dos fios que tecem a vida nos territórios de vivência potiguara,  assenta-se na 

demarcação de terras, o que contribui para a política de ordenamento fundiário 

do Governo Federal e dos Entes Federados, seja em razão da redução de conflitos pela 

terra, seja em razão de que os Estados e Municípios passam a ter melhores condições de 

cumprir com suas atribuições constitucionais de atendimento digno a seus cidadãos, 

com atenção às especificidades dos povos indígenas.  

A implementação de alguns serviços públicos deu-se a partir de políticas 

específicas, incentivos fiscais e repasse de recursos federais exclusivamente destinados 

às terras indígenas e às políticas indigenistas desenvolvidas dentro e fora das terras 

indígena como, por exemplo: ICMS ecológico, repasses relacionados à gestão territorial 

e ambiental de terras indígenas, repasses relacionados à educação escolar indígena, 

recursos relacionados às políticas habitacionais voltadas às terras indígenas, os quais 
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ocasionaram grande mudança nas moradias, que antes eram 100% de taipa
24

. Com a 

implementação dos  programas, houve a participação efetiva dos índios na construção 

das casas de alvenaria, através de mutirões, contribuindo para a melhoria das condições 

habitacionais na aldeia.   

A casa para os potiguaras  está intimamente relacionada à proteção e à 

reprodução de pessoas, como demonstra  Beltrame (2013), ao analisar a relação 

Proteção Social  e desenvolvimento sustentável no território. Em nossos estudos, uma 

imagem foi construída  por ocasião da caminhada transversal, quando repetitivamente 

vários pescadores e pescadoras indígenas ligavam para suas  casas no caminho que leva 

para o estuário, local de pesca. Os membros da família não são citados diretamente, e a 

conexão que se evidenciava era a casa e o caminho para o rio. A família encontra-se 

imbricada às relações entre o território e o meio ambiente. 

Não existe, na língua tupi, palavra que possa ser traduzida como família e, 

de fato, os nossos interlocutores não costumam introduzir esse termo quando falam de si 

mesmos. A família não possui um equivalente na língua tupi, quando querem referir-se 

sobre si para os brancos, os potiguaras em geral usam o termo ―parentes‖
25

.  

Constatamos, pois, que ao serem incentivados a falarem sobre seus parentes, 

a imagem apropriada por eles  é a da casa e do caminho para o ERM. A resistência dos 

potiguaras para manterem seus costumes e tradições está presente em todas as suas 

participações  na conquista de direitos e de políticas públicas para o território. Podemos 

citar uma delas, como por exemplo, algumas casas de alvenaria foram construídas em 

forma de oca, como também a escola estadual da aldeia Tramataia. A participação dos 

povos potiguaras nas decisões estratégicas representa uma concepção  de proteção 

social que respeita a preservação da cultura das populações, como afirma Sposati 

(2009). Sendo assim, a proteção é mais vigilante, quando comparada à noção de 

amparo, e por isso mais preservacionista, proativa, desenvolvendo ações para que 

alguma destruição não venha a ocorrer, enquanto o amparo  ocorre a partir de um risco. 

                                                           
24

 Casas construídas com cimento, tijolos e com cobertura com telhas. 
25

 Como já notado pela literatura especializada, o conjunto de terminologias de parentesco é bastante 

complexo e depende, não só de quem se fala, mas também para quem se fala. Isso foi observado desde a 

década de 90 no meu estágio de graduação nas ciências biológicas.  Todos esses elementos 

terminológicos triádicos referem-se à relação das pessoas entre si em relação aos seus pertencimentos 

(mais próximos ou mais distantes) das casas e das relações de parentesco e afinidade entre as casas. Sobre 

esse debate, ver Lea (2012b).   
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A demarcação das terras indígenas também beneficia, indiretamente, a 

sociedade de forma geral, visto que, a garantia e a efetivação dos direitos territoriais dos 

povos indígenas contribuem para a construção e consolidação de uma territorialidade 

pluriétnica e multicultural. Ademais, a proteção ao patrimônio histórico e cultural 

brasileiro é dever da União e das Unidades Federadas, conforme disposto no Art. 24, 

inciso 7, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. As terras indígenas 

são áreas fundamentais para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, com a 

manutenção de seus modos de vida tradicionais, saberes e expressões culturais únicos, 

enriquecendo o patrimônio cultural brasileiro, que é uma forma de proteção social. 

A conservação ambiental é também uma forma de proteção social, uma vez 

que  beneficia a sociedade nacional e mundial com a demarcação das terras indígenas, 

consolidando e contribuindo para a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, bem 

como, para o controle climático global, visto que as terras indígenas representam as 

áreas mais protegidas ambientalmente, localizadas em todos os biomas brasileiros. 

Assim, a demarcação de terras indígenas também contribui para que seja garantida a 

toda população brasileira e mundial um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos 

termos do art. 225 da Constituição brasileira . Tal fato é constatado em trabalhos 

desenvolvidos na APA do Mamanguape por (MOURÃO, 2000; NORDI, 1992; ALVES, 

NISHIDA, 2003; XAVIER, 2009; SILVA, 2002; ROSA, SASSI, 2002; ROCHA, 

SANTIAGO, CORTEZ, TRINDADE, 1MOURÃO, 2012)  

  

2.1.1 Povos indígenas: resistência, luta e identidade  

Os dados do IBGE (2010), resultantes  do Censo Demográfico, revelam que 

817 mil pessoas se autodeclararam indígenas e que o crescimento  entre 2000 e 2010, de 

84 mil indígenas, representando 11,4%, não foi tão expressivo quanto o verificado no 

período anterior, 1991-2000, de 440 mil indígenas, aproximadamente 150%. As 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram crescimento no volume 

populacional dos autodeclarados indígenas, enquanto as Regiões Sudeste e Sul, perda de 

39,2% e 11,6%, respectivamente. 

Os povos indígenas experimentam o acelerado crescimento da população 

(PAGLIARO; AZEVEDO; SANTOS, 2005), os dados censitários de 2000 superaram 

todas as expectativas, com um ritmo de crescimento anual, no período de 1991 a 2000, 
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da ordem de 10,8%. Portanto, as alterações nas composições absoluta e relativa 

verificadas de 1991 para 2000 são reflexo do crescimento do número de pessoas que, no 

Censo Demográfico 1991, se identificaram como de outras categorias e, em 2000, 

passaram a se identificar como indígenas (TENDÊNCIAS, 2005).  Nesse contexto, 

observa-se que: 

 

Desde a última década do século passado vem ocorrendo no Brasil um 

fenômeno conhecido como ―etnogênese‖ ou ―reetinização‖. Nele, 

povos indígenas que, por pressões políticas, econômicas e religiosas 

ou por terem sido despojados de suas terras e estigmatizados em 

função dos seus costumes tradicionais, foram forçados a esconder e a 

negar suas identidades tribais como estratégia de sobrevivência – 

assim amenizando as agruras do preconceito e da discriminação – 

estão reassumindo e recriando as suas tradições indígenas 

(LUCIANO, 2006, p. 28) 

 

Tal fato, por ser constatado no caso dos povos tabajaras do litoral sul do 

Estado da Paraíba, que vem somando forças aos movimentos sociais e políticos com os 

Potiguaras do litoral norte, na busca de seu reconhecimento como povo indígena e 

demarcação de suas terras. A distribuição espacial da população indígena  resulta, 

assim, não só do processo histórico de ocupação socioeconômica do Brasil,  mas da 

tendência à crescente afirmação da identidade cultural e territorial dessa população ao 

longo do tempo. 

Dentre os indígenas que residem nas áreas urbanas, a maior participação, 

33,7%, foi encontrada na Região Nordeste, enquanto nas áreas rurais, a Região Norte, 

historicamente, manteve a maior concentração, com 48,6% (Ver Tabela 4). Na região 

Nordeste  do país, temos grandes concentrações de povos indígenas nas cidades, como 

no caso da Paraíba, em que a maioria dos domicílios que compõem os municípios de 

Baia da Traição e Marcação é de índios potiguaras. 

Nessa análise não estão contabilizados os povos indígenas brasileiros 

considerados ―índios isolados‖, pela própria política de contato, como também 

indígenas que estão em processo de reafirmação étnica, após anos de dominação e 

repressão cultural (LUCIANO, 2006). Como exemplo temos os Tabajaras na Paraíba,  

que ainda não estão se autodeclarando como tal. Portanto, torna-se fundamental a 

compreensão das causas que constituem os fatores determinantes desse crescimento. 
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Tabela 4: Participação relativa da população residente autodeclarada indígena, Grandes Regiões 

Participação relativa da população residente autodeclarada indígena, por situação do domicílio, 

segundo as Grandes Regiões - 1991/2010 

 

Grandes 

Regiões 

 

Participação relativa da população residente autodeclarada indígena, por 

situação do domicílio 

Total Urbana Rural 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Brasil 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Norte 42,4 29,1 37,4 16,8 12,1 19,5 50,5 47,6 48,6 

Nordeste 

 

19,0 23,2 25,5 22,5 27,6 33,7 17,9 18,4 20,4 

Sudeste 10,4 22,0 12,0 35,4 36,7 25,1 2,5 5,9 3,7 

Sul 10,3 11,5 9,2 14,3 13,6 10,8 9,0 9,3 8,1 

Centro-oeste 17,9 14,2 16,0 11,0 10,0 10,9 20,1 18,8 19,1 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. 

 

 A partir do estudo do censo 2010, das observações diretas e dados 

obtidos nas caminhadas transversais  constatamos  que a miscigenação entre os diversos 

grupos étnicos deu origem a numerosas e complicadas combinações,  tornando 

impossível chegar a uma classificação étnica dos brasileiros, como observado por 

(COELHO, 1970).  Relativamente ao aumento na população indígena potiguara no 

litoral norte da Paraíba,  as falas dos pescadores indígenas corroboram o crescimento 

populacional, especificamente nesse território. 

 

Veja uma coisa eu tenho 40 anos e já sou avô... Tenho 5 netos...  Meus 

filhos casaram cedo como eu e aqui na aldeia é assim as meninas e 

meninos casam cedo... melhorou um pouco depois das ações da 

SESAI de prevenção e de aconselhamento né [...]‖ (M. pescador 

artesanal da Aldeia Tramataia) 

 
Antigamente era pior, as meninas menstruavam e já engravidavam e 

isso era em toda aldeia aqui da região (C. Pescadora artesanal da 

Aldeia Tramataia) 

 

Depois dos serviços da SESAI de orientação para povo potiguar 

melhorou um pouco essa questão da gravidez  precoce... temos 

meninas universitárias hoje... graças às orientações do SESAI e o 

esforço da escola na orientação (C. Professora da Escola Indígena da 

Aldeia Tramataia) 
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Analisando o contexto de 1991 a 2010, observamos que  os resultados 

censitários sinalizam pontos que precisam ser  melhor compreendidos, a saber: a 

população indígena brasileira que se autodeclarou em 2010 manteve-se em níveis 

parecidos aos de 2000, com baixo crescimento. Contudo, quando a observação se dá 

pelo domicilio, o declínio revelado pelos indígenas urbanos pode ser um indicativo de 

que aqueles que deixaram de se classificar como tal não possuíam nenhuma ligação com 

os seus povos de origem. Isso quer dizer que, no ano 2000, se classificaram 

genericamente como indígena. Muitos autodeclarados indígenas, captados em 2000, já 

residiam nas áreas urbanas há mais de 10 anos. Logo, no Censo Demográfico 1991, por 

alguma razão, não se autodeclararam como tal (IBGE, 2010). 

No ano 2000 houve grandes incentivos e programas para a população 

pauperizada, e os povos indígenas estavam incluídos nesse grupo. Muitos 

pesquisadores, demógrafos, antropólogos, dentre outros, atribuíram o fato a uma 

conjuntura política mais apropriada para os indígenas no País, o que estaria ajudando a 

reverter a invisibilidade sociopolítica desse segmento populacional. 

Dos debates e discussões sobre esta situação gera-se a hipótese de que 

poderá ter ocorrido no ano de 1991, no  tocante às áreas urbanas uma subenumeração 

populacional, e os mais de 300 mil indígenas que saíram da invisibilidade, em 2000, 

praticamente foram recenseados nas áreas urbanas em 2010. 

Conforme a conclusão do IBGE, no item pertencimento étnico, houve um 

número baixo de afirmações dos entrevistados, pelo fato dessas pessoas e seus 

descendentes estarem há muito tempo residindo em áreas urbanas. Esse fator gerou, até 

certo ponto, um impedimento para a classificação na categoria indígena. No Litoral 

Norte da Paraíba o município de Marcação representa o segundo maior município em 

concentração de Povos indígena no urbano em comparação a outros municípios 

brasileiros. Luta e resistência pelos direitos de cidadania dos povos potiguara, consiste 

em uma vertente preponderante na pauta da vida cotidiana desses trabalhadores e 

trabalhadoras da pesca artesanal. 
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2.1.2 Os Serviços Públicos da Educação e Saúde na aldeia Tramataia 

O movimento indígena tem buscado incidir na construção de políticas 

públicas que contemplem os direitos indígenas à cidadania , com foco na educação e na 

saúde,  tendo como eixo principal os princípios culturais dos povos indígenas. Como 

marco legal, a Constituição de 1988, reconhece a luta do movimento indígena, 

fortalecendo  a educação e a saúde, afirmando-as como políticas públicas de garantia de 

direito (SILVA, 2012) 

As pautas registradas na agenda indígena passaram a fazer parte da política 

educacional e de saúde brasileira. Ainda existe no Brasil, a ideia generalizada e errônea 

de que os povos indígenas não possuem nenhum tipo de educação. Estudos realizados 

em territórios indígenas no Brasil, com foco no litoral norte do Estado da Paraíba,  lócus 

deste estudo, demostram uma grande quantidade de registros sobre o conhecimento 

local e sua importância  nas elaborações de estratégias de sobrevivência e da gestão do 

território nos denominados etnoeducacionais
26

.   

 

2.1.2.1 Educação Indígena  

 

Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa 

igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 

que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, 

alimente ou reproduza as desigualdades (Boaventura de Sousa 

Santos) 

 

 

                                                           
26

Territórios Etnoeducacionais  são áreas definidas a partir da consulta aos povos indígenas e estão 

relacionadas à sua mobilização política, afirmação étnica e garantia de seus territórios e de políticas 

específicas nas áreas da educação, conforme determina a Constituição Federal de 1988. A partir da 

definição dessas áreas, organiza-se um conjunto de redes e sistemas de ensino, pesquisa e extensão, 

organizações da sociedade civil e outros órgãos públicos, com o protagonismo dos povos indígenas. Com 

isso, busca-se o desenvolvimento da educação escolar indígena em torno de ações prioritárias definidas 

pelos povos indígenas. O Governo Federal (Governo Dilma Rosself) acredita que essa política é muito 

importante para valorizar a sociodiversidade indígena nas políticas educacionais e na gestão pública. Ao 

se fundamentar na territorialidade dos povos indígenas, em suas relações interétnicas e na mobilização da 

articulação entre MEC, FUNAI, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, CONSED, UNDIME, 

Universidades, Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, organizações indígenas, 

sociedade civil e demais instâncias envolvidas na educação escolar indígena, essa experiência 

fundamenta-se como base para a construção de um Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena. 
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Figura 7: Escola Indígena Cacique Inguaçú, construída na forma de oca, por decisão local junto à 

Secretaria de Estado da Educação da Paraíba 

 
Fonte: Foto de Emanuel Silva  (2015) 

 

A história mostra que o pensamento hegemônico colonial  considerava os 

povos indígenas como ―primitivos‖, por constituírem sociedades sem escrita e atrasadas 

por não corresponderem às formas de sociabilidade engendradas na perspectiva 

econômica e de exploração do meio natural. Portanto, deveriam ser civilizados, ou seja, 

catequizados. Esse pensamento persistiu e perpetuou-se por séculos, no intuito de impor 

e estabelecer valores para a incorporação bdesses povos à economia de mercado, 

resultado das formas de produção e reprodução de uma das etapas do capitalismo. 

O estudo de Ângelo (2002, p. 35) esclarece que o processo de escolarização 

surgiu ―[...] dentro de uma política indigenista integracionista, que estabeleceu, com os 

povos indígenas relações com o Estado lusitano, numa prática de controle político e 

civilizatório, aliado ao proselitismo religioso dos missionários jesuítas‖. Gomes (2011) 

faz algumas reflexões sobre a Educação Escolar Indígena e os Territórios 

Etnoeducacionais em estudo realizado no Estado do Ceará sobre as possíveis rupturas 

no processo histórico da educação indígena e seus rebatimentos na atualidade
27

, e 

afirma que, 

                                                           
27

 Para maior aprofundamento sobre o tema educação escolar indígena sob Marcos Institucionais, ler: 

Educação Escolar Indígena: diversidade sociocultural indígena ressignificando a escola. Cadernos 

SECAD 3. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília-DF, 2007. 



76 
 

76 
 

 

Rupturas importantes houve no processo de construção histórica, 

desde a escola catequizadora e civilizatória até aos direitos garantidos 

na atual Constituição brasileira, a exemplo da criação do SPI (Serviço 

de Proteção ao Índio) em 1910 substituído pela FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio) em 1967, as Organizações não Governamentais 

entre outras e o movimento indígena. Mesmo com a criação de normas 

e leis, bem como a criação de órgãos governamentais não foi 

suficiente para solucionar o problema da educação indígena. 

(GOMES, 2011, p. 56) 

 

Uma grita acontece no movimento indigenista, a partir da reflexão gerada 

sobre problemas existentes na escola indígena e uma serie de reivindicações são 

pautadas nos encontros territoriais potiguaras e com os entes públicos. A demanda era 

de uma educação escolar indígena formal e que estivessem contidas nessa pauta 

diretrizes que possibilitassem a garantia de direitos sociais e que primassem pelo 

respeito às diferenças culturais e às particularidades de cada povo. Um reforço  às 

demandas do movimento indigenista é dado na Convenção 169 sobre Povos Indígenas e 

Tribais, que alerta para essa nova configuração étnica e cultural. 

 

No bojo da revolução social e cultural, que se operou em quase todo o 

mundo nas décadas de  1960 e 1970 os povos indígenas e tribais 

também despertaram para a realidade de suas origens étnicas e 

culturais e, consequentemente, para seu direito de ser diferentes sem 

deixar de ser iguais (BRASIL, 2005, p. 5) 

 

Nos anos recentes, seguindo uma tendência verificada no país, tem ocorrido 

maior reprodução demográfica dos Potiguaras, fortalecendo a luta cotidiana por uma 

educação de qualidade e que atenda aos princípios éticos e culturais. Nesse processo, a 

educação indígena é assegurada pela Constituição e pela LDB da Educação Nacional 

garantiu aos povos indígenas a oferta de educação escolar intercultural e bilíngue. No 

ano de 1999, a Resolução n. 3 do Conselho Nacional de Educação fixa diretrizes 

nacionais para o funcionamento de escolas indígenas e define como elementos básicos 

para a organização, a estrutura e o funcionamento da escola indígena. 

Na aldeia Tramataia, verificamos a existência de três escolas, sendo uma de 

gestão estadual, a Escola Cacique Iguaçu, que oferta o ensino fundamental (6º ao 9º)                   

e o ensino médio (1º ao 3º ano). Além de duas escolas de gestão municipal, uma que 

funciona como creche e a outra com o ensino fundamental, conquistas advindas da luta 

do povo indígena. Em 2008, com a regulamentação, através da Portaria nº 1.062/2008, 
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que firma a convocação para a realização da I Conferência Nacional de Educação 

Escolar Indígena, sob a coordenação do Ministério da Educação, pontua-se como marco 

inicial para a conquista de uma escola igualitária e que atenda às especificidades 

territoriais. 

A legislação educacional brasileira e a Convenção 169 sobre Povos 

Indígenas e Tribais (1989), da Organização Internacional do Trabalho prevêem a 

participação dos povos indígenas no planejamento e no acompanhamento da gestão 

escolar indígena, diante disso houve uma articulação que proporcionou a participação da 

representação escolar da aldeia Tramataia. 

O processo de construção da I Conferência Nacional  da Educação Indígena 

propiciou um diálogo entre o poder público e os povos indígenas e viabilizou as 

demandas para um planejamento viável que venha a atender as necessidades específicas 

das comunidades indígenas. Dessa maneira, é por via legal que se regulamentam as 

bases de garantia de medidas que propiciaram o planejamento escolar indígena através 

dessas Conferências. Pudemos verificar, a partir de conversas com professores 

indígenas, que esse processo continua em movimento, uma vez que, há brancos que 

trabalham nessas escolas  e são resistentes à prática da cultura e ensinamentos 

tradicional do povo potiguara. 

Sendo assim, é preciso garantir aos membros dos povos interessados a 

possibilidade de educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade 

com o restante da comunidade nacional conforme (Art. 26. Decreto 5.051/2004) 

Na atualidade, os Potiguaras na Paraíba constituem a descendência de um 

povo que resistiu durante séculos à violência da sociedade branca, em defesa de sua 

identidade cultural. Similarmente a outros povos indígenas da América Latina, têm 

participado ativamente para que a construção da democracia no Brasil se concretize. 

Entre seus princípios estruturantes, o reconhecimento da diversidade cultural, 

manifestando resistência expressa na preservação de rituais, organização social e 

política e reelaboração cultural, contando com várias instituições e com as ONG‘s na 

luta pela retomada de seus territórios tradicionais, e o âmbito escolar é o nicho dessa 

organização.  

Nesse contexto, uma reflexão crítica é necessária  sobre esse processo, para 

compreender que há uma inserção mais abrangente no processo de globalização e de 
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reconfiguração da sociedade contemporânea, cujos componentes estruturantes da 

política indigenista estão associados às problemáticas da Pluralidade Cultural e da 

exclusão-inclusão. 

Além do reconhecimento das diferenças histórico-culturais, étnicas, de 

gênero, de políticas voltadas para a população LGBT, dentre outras, com foco na 

inclusão da economia de mercado no Brasil, amplos segmentos sociais inseridos no 

contexto do capitalismo contemporâneo são marginalizados, em uma dimensão política, 

vêm vocalizando as suas reivindicações diante das abissais exclusões sociais presentes 

no mundo atual. Os movimentos sociais sofrem grande pressão e expropriações dos 

direitos conquistados pela hegemonia cultural ocidental, branca e masculina, que têm 

sido motivo de preocupação de sociedades e governos, este fato pode ser considerado 

um potencial gerador de conflitos
28

.  

Uma preocupação e provocação foi lançada. A partir dos anos noventa do 

século XX, a ONU tem desenvolvido um intenso esforço para coordenar diretrizes para 

uma Educação para todos e todas, objetivando  que os mais diversos países, sobretudo 

aqueles com baixos IDH, implementem  políticas educacionais inclusivas. A sua 

consecução efetiva, necessariamente, tem como requisito imprescindível o 

reconhecimento das diferenças culturais ativas, participantes da construção societária de 

uma nova cultura, plural e democrática. Signatário dos vários documentos da ONU, 

norteadores de uma Educação para esses propósitos, o Brasil, incentiva através de atos 

do Congresso Nacional – como a LDB da Educação Nacional – e do CNE – por 

exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os diversos níveis e modalidades de 

Educação, desde os referidos anos noventa, tem reconfigurado o arcabouço jurídico-

normativo do sistema educacional do país para torná-lo adequado aos novos princípios 

exigidos pela contemporaneidade. 

A Educação Escolar Indígena, como modalidade da Educação Básica, foi 

contemplada com diretrizes específicas, através da Resolução CEB/CNE nº 3, de 

10.11.1999, que projeta os contornos de uma escola indígena, como instituição 

necessária a uma educação mais adequada às singularidades de sua diversidade étnica. 

O Ministério da Educação tem implementado ações para orientar os diversos sistemas 

                                                           
28

 Essas  reflexões estão sendo  feitas junto aos movimentos sociais e no projeto de Extensão com os 

Estudantes Universitários indígenas no grupo do SEAMPO e do NEPPS da UFPB.  
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de ensino (federal, estaduais e municipais), no sentido de efetivarem os novos princípios 

normativos nas Escolas, através da formulação de PCN‘s, Temas Transversais, PCNEI, 

e programas de suporte a tais políticas. 

Nos anos de 2010 a 2012 acompanhei, como Gerente da Educação 

Profissional da Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Estado da Paraíba, os 

esforços realizados desde os anos 1990, principalmente na realização de cursos de 

formação continuada de docentes para essa modalidade. Os PCNEI‘s estão sendo 

implementados. 

Os Potiguaras, buscando uma maior aproximação com a Secretaria de 

Estado de Educação, apresentaram, como proposta, a formação de uma Comissão 

Estadual de Educação Escolar Indígena, de caráter permanente e consultivo,  formada 

por quatro lideranças indígenas, quatro professores indígenas, um representante da 

FUNAI, um representante da UFPB, um representante da SEEC-PB, um representante 

do CEFET - PB, representantes das secretarias municipais de Rio Tinto, Marcação e 

Baía da Traição e um representante da Articulação dos Povos Indígenas do Norte e 

Nordeste (APOINME), Minas Gerais e Espírito Santo, para fiscalizar e supervisionar 

assuntos e políticas relacionadas ao campo da Educação Escolar Indígena. A comissão 

foi instituída nos termos da Portaria n.º 1821, de 02/10/2002, publicada no Diário 

Oficial do Estado em 11.10.2002. Sua atuação tem sido pautada na realização de 

reuniões que objetivam discutir, elaborar propostas e implentar projetos, serviços e 

ações ligadas a temáticas da Educação Escolar Indígena. 

Atualmente, as comunidades indígenas Potiguara têm acesso à educação em 

28 escolas de Ensino Fundamental, sendo 22 municipais,  cinco estaduais e  uma 

filantrópica. Desse total, 13 se localizam no Município de Baía da Traição, 12 no 

município de Marcação e  três no município de Rio Tinto. 

Da população Potiguara, atualmente estão matriculados nas escolas 

localizadas em terras indígenas, cerca de 3.129 alunos. No ano de 2003, foram 

inauguradas  duas escolas indígenas, que estão sob a responsabilidade do Estado: a 

Escola Estadual Cacique Iniguaçu, na aldeia Tramataia e a Escola Estadual Cacique 

Pedro Poti. Essa última atende a 330 indígenas das séries finais do Ensino Fundamental 

e 62 alunos do Ensino Médio indígena. A escola está proporcionando a inclusão da 

disciplina Arte e Cultura, que tem como objetivo aprofundar a discussão sobre a história 
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dos Potiguaras, sua tradição, costumes e valorização da sua identidade, sob a 

perspectiva da própria etnia. Essa mudança no currículo apresenta-se como referência 

para que a educação escolar indígena, específica e diferenciada, se torne uma realidade 

em todas as escolas indígenas localizadas nas terras Potiguaras. 

Problemáticas foram pautadas à Educação Escolar Indígena, tais como: a 

primeira refere-se à regulamentação dos estabelecimentos de ensino, uma vez que são 

escolas indígenas, no entanto, ainda não estão registradas e regularizadas na categoria 

escola indígenas;  a segunda consiste nas demandas de ações para universalizar o 

acesso, sendo assim, os potiguaras afirmam que a garantia do acesso à educação  

possibilita uma mudança na vida social e politica. No tocante o contingente escolar 

Potiguara, possui a necessidade de ampliação, especialmente atentando para a Educação 

de Jovens e Adultos.   

Uma vez criada a Escola Indígena, temos o terceiro problema que diz 

respeito à constituição de um corpo docente com perfil adequado para atuar nesta 

modalidade de ensino. Para isso, tanto é necessária a reconfiguração dos atuais docentes 

em exercício nas escolas sediadas em comunidades indígenas, quanto a implantação de 

uma categoria específica de Magistério Indígena, formado por profissionais oriundos da 

própria etnia, para dar conta da constituição de componentes culturais peculiares. 

Assim, além de medidas normativas e administrativas, o enfrentamento dessa questão 

requer a formação de docentes indígenas. 

Outro aspecto que vem ganhando destaque na escola indígena é o ensino da 

língua tupi. Os Potiguaras da Paraíba são monolíngues: perderam os conhecimentos da 

língua materna e utilizam o português como primeira língua, devido ao processo de 

colonização e  à proximidade a cidades. Atualmente, estão em andamento experiências 

do ensino da língua tupi, falada pelos ancestrais. Um dos grandes desafios é formular 

uma política de valorização e recuperação linguística, a ser aplicada com a colaboração 

da escola. 

 

O tempo das mudanças chegou! Temos que garantir viva a nossa 

cultura, o nosso jeito de viver e sabemos que isso só será possível 

através de uma escola que atenda as reais necessidades culturais da 

aldeia. A escola tira o índio da pobreza... a escola abre os olhos, a 

mente para uma nova vida! (Helena – professora potiguar da aldeia 

Tramataia)  
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A partir de 2004, através dos movimentos sociais e indígenas,  foi possível 

inserir os professores Potiguara que passaram a ter representação no Conselho Estadual 

de Educação e no Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Essa participação 

proporciounou um melhor direcionamento as questões indígenas, contemplando a 

oralidade e a memória como também as manifestações culturais. A questão indígena 

fundamental está na relação que se estabelece entre índios e não índios na luta por 

interesses coletivos e individuais, como na preservação cultural e da identidade dos 

povos indígenas do Nordeste e, em particular, do povo Potiguara, na perspectiva de que 

seja criada uma corrente de pensamento em que prevaleçam os interesses comunitários, 

fazendo valer a cidadania de todos. 

Na atualidade, tem se realizado estudos com diversos olhares sobre as 

palavras-chaves: Educação, Diferenciada e Indígena, cujos conceitos nos oferecem 

elementos para problematizar o tema em estudo.  A Educação se define a partir da 

participação e socialização dos indivíduos de sistema cultural e na luta por uma 

Educação Diferenciada que contemple a história constitutiva de um povo. No que se 

refere ao termo ―Diferenciado‖, sua reflexão parte de cada povo indígena em particular, 

mas também é denominada por educação escolar indígena, aquela que é apropriada 

pelos povos indígenas para reforçar seus projetos socioculturais e abrir caminhos para o 

acesso a outros conhecimentos universais, necessários e desejáveis, e com a capacidade 

de responder às novas demandas geradas a partir do contato com a sociedade 

globalizada. A educação indígena pode ser analisada como uma estratégia de resistência 

desses povos. Assim, o ensino diferenciado se coloca como um instrumento tanto 

político-pedagógico quanto social. A busca por uma educação indígena requer 

mudanças em diretrizes, objetivos, currículos e programas, tornando-os mais adequados 

à realidade indígena. Além dessa mudança na estrutura pedagógica, a escola indígena é 

construída a partir da inter-relação entre professor, aluno, direção, lideranças e grupo. 

 

2.1.2.2 Saúde Indígena  

Os Movimentos Sociais junto aos povos Indígenas e através de lutas 

garantiram a participação na política de saúde, possibilitando a organização dessa 
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politica no território nos moldes do Sistema Único de Saúde (SUS), no modelo do 

Decreto nº 3.156/99
29

, determinando os conselhos distritais de saúde indígena. 

A articulação dos conselhos locais, com indicativo de levar as demandas 

para os conselhos distritais, garantiu a organização das necessidades no chão concreto 

das políticas (KOGA, 2011), ou seja, as aldeias, a fim de que fossem organizadas 

conferências de saúde. No entanto, as conferências nacionais de saúde indígena são 

anteriores ao decreto ou à própria Constituição de 1988, uma vez que a primeira 

conferência indígena ocorreu em 1986, como parte da primeira Conferência Nacional de 

Saúde, sob o tema: ―Proteção à saúde do índio‖ (CAMPODONICO, 2015) 

 

Tabela 5: Conferências da Saúde Indígena e a Garantia de Direitos 

QUADRO HISTÓRICO 

Ano 1986 1ª Conferência Nacional de Saúde indígena  
 

Ano 1988 Constituição Federal Reconhece povos indígenas Artigo 231 e 

seguintes  

Ano 1990 Criação da Lei do SUS 8080/90 

Ano 1993 2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena 1993 

Ano 1999 Criação do Subsistema de Saúde indígena Lei 9836/99 

Ano 2001 3ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. 

Ano 2002 Portaria n. 254/2002 Ministério da Saúde promove a atenção à saúde 

indígena. 

Ano 2006 4ª Conferência Nacional de Saúde indígena. Criação do CNPI, 

Decreto do Presidente da República. 

Ano 2010 Criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

Ano 2013 5ª Conferência Nacional de Saúde indígena 

Fonte: Adaptado de Campodonico (2015) 

 

Salientamos que a participação do indígena nesses eventos não pode ser 

considerada uma inovação, pois o contexto histórico demonstra que os índios, há muitos 

anos, vêm buscando espaço de participação política, como afirma Cunha (1992, p. 18), 

ao considerar que os indígenas, ―atores políticos de sua própria história‖, seja quando 

                                                           
29

 Decreto n. 3.156/99 regulamentou a participação indígena, de acordo com a Lei n. 8.142/90(Brasil, 

2014).   
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atuavam como parceiros do Brasil Colônia ou quando em luta contestavam as decisões 

do Estado, foram fundamentais na garantia de permanência cultural, mesmo que 

frangmentada.  

De acordo com Campodonico (2015), o que acontece a partir do 

reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem 

como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam é a 

necessidade de efetivação do reconhecimento da diferença ou segundo Taylor (2000, p. 

259), ―só possamos florescer na medida em que somos reconhecidos, cada consciência 

busca em outra o reconhecimento(...)‖ 

  

2.1.2.2.1  O Sistema Hórus Indígena  e a organização da Saúde na Aldeia 

Tramataia 

A aldeia percebe e reconhece os serviços de saúde que chegam ao território 

mas não tem a concepção da política de saúde SUS. Diante dessa percepção, temos os 

serviços ofertados pela SESAI, organizados no modelo de planejamento hórus (Figura 

10), voltados para a gestão da Assistência Farmacêutica no Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena (SasiSUS). Esse sistema de atendimento deve-se à parceria entre a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), a Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) e o Departamento de Informática do SUS 

(DataSUS). 

A informatização possibilitou os registros de entradas, saídas e fluxo 

de medicamentos na rede de saúde indígena, contribuindo para o planejamento, 

monitoramento, avaliação e execução das ações da Assistência Farmacêutica, com 

vistas à ampliação do acesso da população indígena aos medicamentos essenciais. 

A SESAI
30

 surgiu a partir da necessidade de reformulação da gestão da 

saúde indígena no país, demanda reivindicada pelos próprios indígenas durante as 

                                                           
30

 De acordo com o Ministério da Saúde, entre as atribuições da Sesai, destacam-se: desenvolver ações de 

atenção integral à saúde indígena e educação em saúde, em consonância com as políticas e os programas 

do SUS e observando as práticas de saúde tradicionais indígenas; planejar e coordenar as ações de 

saneamento e edificações de saúde indígena; Articular com estados e municípios e organizações não-

governamentais ações de atenção à saúde indígena, respeitando as especificidades culturais e o perfil 

epidemiológico de cada povo; promover o fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena. 
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Conferências Nacionais de Saúde Indígena e tem a função de coordenar a Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Criada em outubro de 2010, com a missão de implementar um novo 

modelo de gestão e de atenção no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 

articulado com o SUS (SasiSUS), descentralizado, com autonomia administrativa, 

orçamentária, financeira e responsabilidade sanitária dos 34 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEIs). 

Com foco na realidade da aldeia Tramataia sobre a saúde indígena, 

buscamos, desvelar as condições de saúde dos potiguaras que  vivenciam a ausência  de 

uma saúde de qualidade devido à precarização  que o SUS vem enfrentando. Com isso, 

há muitas mortes nas comunidades indígenas pela falta de acesso à saúde e essa situação 

só poderá ser revertida através de investimentos na saúde pública, mas também em 

políticas sociais que promovam a melhoria da qualidade de vida dos índios 

(GARNELO, 2012, p. 35) 

Nesse sentido, os fatores econômicos, particularmente, constituem causas 

importantes de doenças, uma vez que a pobreza e o desemprego podem resultar em 

precária nutrição, habitações superlotadas, vestuário inadequado, estresse psicológico e 

abuso de álcool. Nos países em desenvolvimento, seja qual for sua cultura local, as más 

condições de moradia, que geram ausência de saúde, geralmente, estão intimamente 

ligadas à baixa renda, o que, por sua vez, influencia no tipo de saneamento, de água, no 

alimento e na moradia como se constata na maioria das casas na aldeia Tramataia os 

dejetos são lançados a céu aberto. Portanto, ―uma cultura nunca pode ser analisada num 

vácuo, mas sim como componente de um complexo de influências que se refere àquilo 

em que as pessoas acreditam e ao modo como vivem‖ (HELMAN, 2006) 

No que se refere às instalações sanitárias existentes na aldeia, verifica-se 

que a maioria das residências possui banheiro na casa. De acordo com o cadastro do 

Censo Sanitário Indígena, dos 3.039 domicílios existentes nas aldeias potiguaras, 2.405 

dispõem de privadas individuais instaladas, perfazendo um percentual de cobertura de 

79,14%, ocupando, assim, o 4º lugar entre os 24 Estados brasileiros que têm população 
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indígena com melhorias sanitárias individuais instaladas nos domicílios indígenas. 

(BRASIL, 2009) 

Sobre o destino do lixo produzido em casa, 63,6% dos participantes 

afirmaram que enterram o lixo, e os demais (36,4%), que queimam o lixo. Todos eles 

foram unânimes quanto ao recolhimento e destino adequado do lixo, pronunciando que 

todos os índios são responsáveis pela limpeza da aldeia. 

Em relação aos resíduos sólidos (lixo domiciliar) produzidos em Tramataia,  

são coletados uma vez por semana e enviados para um local adequado (próprio para 

receber o lixo), para ser enterrado ou queimado. Para isso, toda comunidade deve ser 

orientada e acompanhada pela equipe técnica da SESAI. Quanto aos resíduos sólidos 

provenientes dos atendimentos feitos pela equipe de saúde no posto da aldeia, estes são 

acondicionados e levados para o Polo Base do município de Marcação e recolhidos pelo 

serviço municipal de coleta e transporte. 

Um grande desafio a ser enfrentado refere-se à presença da equipe 

multiprofissional, para que promova a integração entre o sistema local de saúde e a 

sabedoria indígena. Isso porque abordagens culturais possibilitarão compreender o 

universo dos potiguaras sobre suas práticas relacionadas à saúde e à doença, tornando, 

assim, as intervenções de controle mais eficazes, principalmente em relação às doenças 

infecciosas e parasitárias. Para isso, é indispensável uma definição da política de 

recursos humanos para a saúde indígena e capacitação/qualificação de profissionais 

sobre os povos indígenas em relação à sua organização social, política, cultural e, 

principalmente, no que diz respeito a sua concepção sobre saúde e doença. 

Uma das estratégias da SESAI foi a contratação dos índios para trabalharem 

nos serviços ofertados. Como constatamos na pesquisa de campo, o cacique Elias é 

funcionário e desenvolve o trabalho de implantação de programas e serviços na aldeia. 

 

Quando vem a campanha de vacinação alguns índios ficam cismados e 

sem querer ir, mas quando um índio chama e conversa, a família toda 

termina indo para posto da aldeia... é trabalho de formiguinha 

convencer o povo que é importante cuidar da saúde para evitar 

problemas maiores [...] (Índio potiguara servidor da SESAI) 

 

Com essa perspectiva, espera-se que a DSEI potiguara, venha a intensificar 

as parcerias com os Conselhos Locais e Distrital de Saúde, Secretarias de Saúde e 

Educação do Município e do Estado, como também com lideranças indígenas para a 
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elaboração de estratégias de promoção, prevenção e recuperação da saúde com a 

participação do território. Sugere-se, portanto, que o DSEI potiguara reveja sua estrutura 

organizacional de modo a favorecer o acompanhamento efetivo das ações de saúde 

realizadas na atenção básica e nos serviços de referência e contrarreferência. 

 

Figura 8: Sistema Hórus Indígena 

 
Fonte: SESAI (2016) 

 

Analisando os serviços ofertados no território, algumas inquietações foram 

sendo elaboradas e nos levaram a refletir sobre as relações entre os povos indígenas, por 

meio dos vínculos, mediações e contradições com o trabalho da pesca artesanal, 

inerentes aos processos sociais, que, na construção dos vínculos no território em suas 

diversas escalas, refletem as formas de reprodução social.  

A organização comunitária na atividade pesqueira, frente às demandas 

direcionadas ao Estado, favorece a participação social nas decisões políticas dentro da 

APA do rio Mamanguape, Território indígena Potiguar e Área de Proteção Ambiental, 
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gerenciada pelo IBAMA e pelo ICMBIO, configurando um território em disputa. O 

processo social é revelador da interação de um conjunto rico de determinações 

econômicas, políticas e culturais, ao mesmo tempo em que é encoberto pelo véu 

ideológico do ―mundo da pseudoconcreticidade‖ aquele que, segundo Kosik (1986), 

precisa ser destruído para que possamos ir além das suas manifestações fenomênicas 

para, em seguida, reconstruí-lo no nível do pensamento com toda a sua riqueza.‖ 

Atualmente, as questões que envolvem as relações de trabalho e o meio 

ambiente vêm assumindo novas formas, decorrentes do processo de mundialização, com 

a predominância das políticas econômicas de corte neoliberal e com a reestruturação 

produtiva. 

Na segunda metade do século XX, temos um marco configurado pela 

grande investida do capital financeiro no enfrentamento da crise da lucratividade, a 

partir dos anos 1970. Nesse mesmo período histórico, surgem fortes questionamentos à 

hegemonia do capitalismo e à emergência de movimentos organizados, não apenas da 

classe trabalhadora, mas também de outros grupos sociais que contestam o poder do 

capitalismo, como as manifestações ecológicas em defesa do planeta, em âmbito 

mundial. Cresce a exigência da inclusão das questões ambientais na agenda do 

desenvolvimento das nações e das relações internacionais. As apreensões se espraiam na 

percepção de um conflito crescente entre a expansão do modelo de crescimento 

econômico, que possui seu germe na indústria, com consequente rebatimento no 

consumo, e o volume dos efeitos nefastos sobre os diversos ecossistemas do planeta. 

Os seres humanos ocupam 80% do planeta Terra e vivem um consumo 

predatório dos recursos naturais, exploram os ecossistemas numa proporção tamanha, a 

ponto de a Terra já ter ultrapassado em cerca de 20% sua capacidade de suporte e 

regeneração, fazendo do ser humano um refém do seu próprio paradigma civilizatório, 

depredador e consumista, adotado pela maioria dos países desenvolvidos, esses fato gera 

a seguinte conclusão: se permnece esse quadro teremos que demandar três planetas 

semelhantes ao nosso, explorando de forma egoísta uma porção enorme dos recursos 

naturais, colocando todos os outros seres vivos na condição de sobrevivência, na era do 

extermínio dos ecossistemas naturais para podermos continuar ―vivos‖(BOFF In: 

TRIGUEIRO, 2003; SILVA et al, 2011) 
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Problemas ambientais, como os que vemos na atualidade, surgem como 

pesadelo nos sonhos de progresso  de teóricos, há algumas décadas. Segundo Furtado 

(1996), os países desenvolvidos têm traçado diretrizes de uma política de 

desenvolvimento econômico na qual se pretende evitar o crescimento no padrão de 

consumo mundial, pois a acessibilidade da grande massa dos países em 

desenvolvimento, às mesmas condições de consumo dos países ricos, provocaria 

escassez dos recursos da Terra em um curto espaço de tempo. Essa ideia é fruto de uma 

ideologia industrial burguesa possuidora dos estigmas do mito do progresso. 

O contexto de crise mundial do capital, o esgotamento do modelo 

desenvolvimentista, o desmonte do ―socialismo real‖ e o enfraquecimento dos estados 

de bem-estar social evidenciam a imensa capacidade destrutiva do sistema (SILVA, 

2012) 

Essa objetividade negativa do capital se intensifica no extermínio dos 

recursos naturais, aumentando o rol de problemas socioambientais, como bem aponta 

Sachs (1986): os processos de urbanização acelerada; o crescimento e a desigual 

distribuição demográfica; a expansão descontrolada do uso de energia nuclear com 

finalidades bélicas ou pacíficas; o consumo excessivo de recursos não renováveis; os 

fenômenos crescentes de perda e desertificação do solo; a contaminação tóxica dos 

recursos naturais; o desflorestamento; a redução da biodiversidade e da diversidade 

cultural; a geração do efeito estufa e a redução da camada de ozônio e suas implicações 

no equilíbrio climático. Essas questões, entre outras, têm impactado a opinião pública 

mundial e chamado atenção para uma realidade até então pouco observada (SILVA; 

WANDERLEY; CONSERVA, 2014) 

Mais recentemente, os analistas da questão ambiental têm reconhecido que 

pobreza e ecologia são realidades interdependentes, que precisam ser compreendidas e 

abordadas de forma integrada, na busca de um equacionamento adequado das condições 

objetivas dos lugares. Isso porque, se a degradação ambiental agrava as condições de 

vida dos mais pobres, a pobreza destes conduz a uma exploração predatória dos recursos 

naturais, fechando um ciclo perverso de prejuízos socioambientais (LIMA, 1997) 
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2.2 A Questão Social e as estratégias de conservação da natureza: um território 

protegido  

No seio dos acontecimentos da vida cotidiana, temos a questão social – 

indissociável da sociabilidade de classes e seus antagonismos constituintes, envolvendo 

uma arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades socialmente produzidas 

com o selo das particularidades nacionais, presidida pelo desenvolvimento desigual e 

combinado, no qual coexistem temporalidades históricas diversas (IAMAMOTO, 

2013). A formação inicial da ―questão social‖ está no caráter coletivo da produção e da 

apropriação privada do trabalho, de seus produtos e das condições necessárias à sua 

realização. É, portanto, indissociável da emergência do trabalhador livre, que depende 

da venda de sua força de trabalho para a satisfação de suas necessidades vitais. O 

trabalho e acumulação são duas dimensões do mesmo processo, fruto do trabalho pago e 

não pago da mesma forma a população, como alertou Marx (1985). 

A partir da apropriação do trabalho não pago aos trabalhadores, o capital se 

expande com a busca desenfreada pelo lucro, consolidando-se como relação social. 

Com a ampliação de parte do capital destinada aos meios de produção (Capital 

constante) há um aumento da produtividade do trabalho humano com redução relativa, 

no que  se refere à força de trabalho (capital variável). Outra forma e fruto desse 

movimento contraditório está na ampliação da superpopulação relativa ou população 

―sobrante‖ para as necessidades médias de valorização do capital, fazendo crescer o 

desemprego e a precarização das relações de trabalho. Assim, o pauperismo, como 

resultado do trabalho do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social, é 

uma especificidade da produção fundada no capital (NETTO, 2001). Sendo assim, com 

a realização do processo de acumulação promove-se a criação de grandes arestas, 

podendo ser consideradas como hiatos das desigualdades entre as classes sociais e a 

acumulação da riqueza e da pobreza, o que, por sua vez, restringe a capacidade de 

consumo das mercadorias produzidas.  

Na contemporaneidade, o ambiente e o trabalho vêm assumindo novas 

formas com o aprofundamento da mundialização, com a concessão das políticas 

econômicas de corte neoliberal e com a reestruturação produtiva. Constata-se que o 

agravamento da pobreza e das desigualdades sociais apresenta um triplo movimento: o 

primeiro  refere-se ao desenvolvimento do capitalismo neoliberal, que dissolve as 
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fronteiras políticas e econômicas; o segundo, à descaracterização do processo de 

trabalho a partir do desenvolvimento de inovações tecnológicas, gerando desemprego, 

com a redução dos recursos naturais dos territórios; o terceiro ocorre pela emergência de 

novas fronteiras ambientais, que não podem ser descartadas pelo capital, através de uma 

apropriação desrespeitosa do território (DOWBOR, 1997; ALTVATER, 1999; FIORI 

1997; SILVA, 2011;SILVA, 2012; SILVA, 2014) 

Cabe resgatar que o predomínio das formas de produção e reprodução 

social, desencadeadas a partir do crescimento econômico, com o advento da Revolução 

Industrial, foram determinantes para a expansão capitalista e para a transformação dos 

recursos naturais, culminando num processo de escassez, esgotamento e degradação dos 

ecossistemas (LEFF, 2009) 

A expansão do processo industrial e da ideologia do capital pelo mundo 

alavancou as desigualdades sociais, por meio da propriedade privada dos meios de 

produção, e influenciou o desenvolvimento social e cultural dos diversos povos, 

principalmente nas nações em desenvolvimento, dependentes das determinações 

políticas, econômicas e tecnológicas das grandes nações desenvolvidas, detentoras de 

grande acúmulo de riqueza. 

Desse modo, emergiu, no contexto da mundialização, o ―princípio da 

sustentabilidade‖, como um ponto de limite para reorientação do processo civilizatório 

da humanidade, no decorrer do crescente debate sobre a questão ambiental.  

Esse princípio emanou do que foi considerado crise ambiental, quando se 

passou a questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e 

legitimaram o crescimento econômico, sem considerar a natureza (LEFF, 2009). 

Processo que foi evidenciado a partir da década de 1960, por meio do debate teórico e 

político sobre a valorização dos potenciais da natureza. 

O ambientalismo não surgiu pronto e não possui em seu processo histórico 

um começo claro, definido. A discussão do marco inicial vai além dos muros das 

universidades e institutos de pesquisa avançadas. Muitos debates acerca da sua gênese 

vêm sendo travados em diversas partes do mundo. Mccormick (1992) afirma que ―Não 

houve um acontecimento claro que inflamasse um movimento de massas, nenhum 

grande orador ou profeta que surgisse para incendiá-las [...]‖ (MCCORMICK, 1992, p. 

21) 
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Sendo assim, podemos dizer que o ambientalismo surgiu de modo difuso, 

em épocas  e locais diferentes, devido a motivos igualmente diferenciados. Nessa 

perspectiva, deve-se ter em mente que o termo ambientalismo, ora expresso, deve ser 

considerado: 

 

[...] como todas as formas de comportamento coletivo, que tanto em 

seus discursos como em sua prática, visam corrigir formas destrutivas 

de relacionamento entre o homem e seu ambiente natural, 

contrariando a lógica estrutural e institucional atualmente 

predominante. (CASTELLS, 2000, p. 143) 

 

Assim, vale assinalar que o ambientalismo tem suas raízes nas várias 

manifestações realizadas em locais diferentes, chegando-se ao consenso de que era 

necessário organizar grupos destinados a tratar da questão ambiental nas suas várias 

dimensões. Sendo que essa prática, além de ganhar vários adeptos, tornou-se instituída 

em movimentos nacionais e mesmo internacionais (MCCORMICK, 1992) 

O discurso do desenvolvimento sustentável entra em uso propagado, 

principalmente, mediante a necessidade que os países periféricos tinham de recuperar 

suas economias, apoiando-se em programas neoliberais, ao passo que se agravavam os 

problemas ambientais. Esse discurso inscreve as políticas ambientais, nos ajustes da 

economia neoliberal, para responder aos processos de degradação ambiental, 

penetrando, também, nas estratégias de participação social (ANDRADE, 2012) 

Assim, no processo histórico se constrói a ―ideia de sustentabilidade‖ como 

uma opção para reconstrução da atual ordem econômica, a fim de alcançar um 

desenvolvimento duradouro, em contraposição às próprias bases produtivas, 

reconhecendo a função da capacidade de suporte da natureza, condição e potencial do 

processo de produção. Dessa forma, o discurso da sustentabilidade objetiva um 

crescimento equilibrado, em que a sustentabilidade ecológica se funda como sua 

condição no processo de desenvolvimento econômico, político e social. 

As estratégias atuais de conservação das grandes nações capitalistas 

ratificaram a essência do processo exploratório e de acúmulo de capitais. Essas 

estratégias engendraram acordos internacionais contraditórios, ausentes de ações 

adequadas às especificidades territoriais e, principalmente, de participação das 

populações no processo decisório dos projetos políticos. 
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Podemos constatar que, no mesmo momento em que se passou a reconhecer 

o agravamento da questão ambiental e suas consequências em âmbito mundial, 

procuraram-se alternativas para responder aos danos gerados pelo modelo de 

desenvolvimento dominante, ao mesmo tempo em que se viu a ampliação da pobreza 

nas últimas décadas nos países em desenvolvimento. 

Assim, a questão ambiental pode ser expressa a partir da conjugação de três 

fatores: a elaboração por parte do Estado de novos mecanismos que respondessem às 

demandas ambientais; a utilização de um desenvolvimento econômico, pelo 

capitalismo, pautado em uma perspectiva sustentável; e a responsabilização da 

sociedade pela conservação do ambiente.  

Essa conjuntura atribui às populações residentes em territórios com alta 

produtividade de recursos naturais, como os povos indígenas potiguaras, papel 

fundamental na efetivação da conservação do ambiente. Permanece no sistema de 

produção capitalista a relação de expropriação e exploração dos territórios e suas 

respectivas populações, 

 

[...] para garantir a mais valia, e a repartição injusta e desigual da 

renda nacional entre as classes sociais são responsáveis pela 

instituição de um processo excludente, gerador e reprodutor da 

pobreza, entendida enquanto fenômeno estrutural, complexo, de 

natureza multidimensional, relativo, não podendo ser considerado 

como mera insuficiência de renda é também desigualdade na 

distribuição da riqueza socialmente produzida; é não acesso a serviços 

básicos; à informação; ao trabalho e a uma renda digna; é não a 

participação social e política. (SILVA; SILVA, 2010 apud YAZBEK, 

2012, p. 289) 

 

Nessa realidade, os pobres se materializam em produto das relações 

capitalistas, que têm sua essência fundada em um padrão de desenvolvimento desigual, 

no qual se inserem a acumulação e a miséria, como expressões da questão social 

(YAZBEK, 2012, p. 289). O contexto social que desencadeia as relações desiguais 

expressa-se em circunstâncias econômicas, sociais e políticas, bem como, em valores 

culturais das classes subalternizadas e de seus interlocutores na vida social. 

A pobreza, portanto, é expressão e se materializa diretamente nas relações 

sociais para além das privações materiais (YAZBEK, 2012, p. 289). Assim, os modos 

específicos de apropriação dos ecossistemas pelas populações dos territórios indígenas 
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do litoral paraibano, resultam em manifestações da questão social expressas pela 

pobreza e pela desigualdade social. 

Em nossa análise, discussões e inquietações, formulamos um entendimento 

original de uma grande problemática, qual seja:  a polissemia da noção de 

sustentabilidade, que se traduz em um ponto de conflito entre sustentabilidade e os 

vários programas conservacionistas brasileiros na concepção de sustentabilidade social; 

possui em seu âmago a questão da pobreza, ponto de discussão nas produções 

acadêmicas do Serviço Social brasileiro. 

Essa concepção envolve uma sustentabilidade: ecológica, propriamente 

aplicada à base natural dos recursos; social, que envolve a dimensão de equidade  (não 

bastam soluções ecologicamente corretas se elas têm o caráter de aprofundar a exclusão 

social);  e econômica, identificada como a que adota as melhores soluções de 

racionalização de processos e produtos (do ponto de vista de manutenção do capital 

natural
31

 para as futuras gerações). A quarta concepção é a sustentabilidade derivada das 

articulações entre as três precedentes, quando aplicada a qualquer território, também 

identificada como sustentabilidade geográfica (as soluções adotadas para um tipo de 

bacia hidrográfica em área metropolitana diferem, por exemplo, das soluções adotadas 

para as bacias hidrográficas de conservação, como é o caso do complexo estuário do rio 

Mamanguape (PB). A quinta, sustentabilidade cultural, mais complexa, engloba as 

demais, ―na medida em que o processo de modernização deveria ter raízes endógenas, 

buscando a mudança em sintonia com a continuidade cultural vigente em contextos 

específicos‖ (SACHS, 1997; VIEIRA; FRANCO; CORDEIRO, 1998; NEDER, 2002)  

  A partir dessas considerações espraia-se um novo desenho da regulação 

pública ambiental para a sustentabilidade no âmbito jurídico formal, à luz da prática da 

interdependência entre as cinco dimensões anteriormente colocadas. Para atender aos 

requisitos da sustentabilidade social, deve-se conduzir às práticas que promovam a 

redução dos desequilíbrios socioeconômicos, proporcionar incremento do bem-estar 

com garantias de proteção social e induzir a sustentabilidade biofísica e econômica vis-

                                                           
31

 O conceito de capital natural não se difere entre alguns autores consultados. El Serafy (1991 apud DE 

GROOT, 2003) o conceitua como sendo o estoque real de bens que possui o poder de produzir mais bens 

(ou utilidade) no futuro. Costanza e Daly (1992 apud HARTE, 1995) o definem como sendo o estoque 

que produz um fluxo de bens e serviços valoráveis no futuro e, por fim, Hintenberger (1997) afirma que o 

capital capacita a sociedade para produzir bens e serviços, provendo riqueza e bem-estar. Tal conceito 

encontra-se relacionado com a produção de bens e serviços, os quais são úteis para sociedade. 
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à-vis ao capital natural. Não é possível admitir o tratamento excludente de qualquer das 

dimensões anteriores em face das demais. A adequada gestão para sustentabilidade 

ambiental
32

 pode atender ao quesito da transversalidade com ganhos na preservação 

biofísica de recursos naturais e de economia de recursos enquanto efetiva a 

racionalização, estamos diante de dois problemas diferentes, 

 

O mau funcionamento dos sistemas econômicos e mercantis como 

instância especifica que se expressa sob a forma de carências materiais 

particularmente em províncias naturais onde os custos de transação 

são elevados; a base politica que deliberativamente reproduz essa 

exclusão enquanto processo social. Diante dessas dificuldades, os 

instrumentos de gestão ambiental conservacionista – centralizados nos 

espaços protegidos – lançam a pobreza para campos difusos – como o 

de certa educação ambiental
33

 - sem reconhecer tal problema como 

relevante. Em geral a exclusão de assentamento humano – 

independente se é pobre no sentido de uma sociedade de classes – 

integra o cálculo estratégico da matriz conservacionista sobre 

territórios protegidos enquanto ocupação geopolítica do Estado 

(NEDER, 2002, p. 65) 

 

Como consequência, também a sustentabilidade econômica é 

frequentemente obscurecida. Pesquisas exaustivas nas ciências sociais, biológicas, 

geociências, na geografia física e humana, etc., nas últimas décadas,  atestam que, talvez 

nem existissem essas províncias naturais, tal como as conhecemos, sendo resultado de 

interações mais antigas entre assentamentos humanos e ecossistemas (AB‘ SÁBER, 

1987, 1996; POSEY, 1992; VIERA; WEBER, 1997; NORGAARD, 1994; NADER, 

2002) 

                                                           
32

 Uma das tentativas de definir a sustentabilidade ambiental prescreve duas regras e uma condição 

operacional. A primeira regra exige que, para existir sustentabilidade ambiental, qualquer 

empreendimento não pode gerar resíduo acima da capacidade de assimilação do ambiente, no presente ou 

no futuro. A segunda regra prescreve que a exploração de recursos renováveis de qualquer tipo não deve 

comprometer a capacidade regenerativa que o sistema natural possui para gerar esse bem. No caso de 

recursos não renováveis, as taxas de depleção devem estar abaixo do ritmo de aparecimento de fontes 

substitutas desenvolvidas pelo homem. Parte dos recursos assim obtidos deve ser aplicada no 

desenvolvimento de substitutos sustentáveis. O princípio geral adota a ideia de que existe uma escala 

ótima para o sistema econômico, baseada na relação população x consumo per capita  x tecnologia. O 

progresso tecnológico aplicado ao desenvolvimento sustentável deve ser do tipo incremento seletivo de 

eficiência e não do tipo que expande eficiências em todas as direções. Por fim, os recursos renováveis 

devem ser explorados com base em práticas sustentáveis no tocante à otimização de lucro. 

(CAVALCANTI, 1996) 
33

 Contudo, mesmo no campo das práticas da educação ambiental, as questões da sustentabilidade social 

já estão sendo fortemente introjetadas, sendo mais provável que suas práticas transformem a ideologia 

anterior da educação ambiental subsumida para e no conservadorismo biocêntrico. Ver, a proposito, 

Magalhães (1994).  
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Adentrando na realidade local do litoral norte da Paraíba, temos a pobreza 

vivida pelos  Potiguaras que se materializa da mesma forma que em outras comunidades 

camponesas. A renda nesses territórios é muito variável. Períodos de extrema carência 

são intercalados por períodos de abundância, por exemplo, na época das safras ou 

quando há muita procura de madeira nos mercados regionais. 

Nas turnês guiadas, realizadas durante o período chuvoso de 2014, 

observou-se que a atividade turística na região estava em baixa, e com as  chuvas desse 

período há alteração da salinidade da água e temperatura, provocando a mortandade de 

muitas espécies típicas do ambiente de manguezal, o que culmina negativamente na 

captura de mariscos, ostras e crustáceos. Demanda-se no território uma maior cobertura 

de proteção social nesses períodos, uma vez que a (des)proteção toma lugar com um 

aparato estatal ínfimo. Existe nas aldeias uma bandeira de luta pelo reconhecimento dos 

indígenas que vivem da pesca artesanal.  Tal vocalização ganhou  força na primeira 

Conferência da Política Indigenista do Brasil, em suas versões territorial, Estadual e 

Nacional.  

 

2.3  Participação e gestão no território 

Analisar a gestão pública frente aos diferentes territórios brasileiros e suas 

especificidades, no contexto dos processos de integração regional, sugere o 

entendimento da gestão das ações públicas como ―respostas a necessidades sociais que 

têm origem na sociedade e são incorporadas e processadas pelo Estado em suas 

diferentes esferas de poder‖ (RAICHELIS; WANDERLEY, 2004, p. 6) 

Entretanto, reconhecemos que as políticas públicas são de competência do 

Estado e envolvem relações de reciprocidade e antagonismo com a sociedade, portanto  

sua participação torna-se fundamental para a consolidação da dimensão efetivamente 

pública das políticas (RAICHELIS E WANDERLEY, 2004). Na análise das relações 

sociais e políticas presentes nos territórios ora apresentados, percebe-se que a relação da 

população com as questões objetivas do território apresenta nuances, tais como, os 

conflitos socioambientais que se traduz na vocalização das demanadas junto a esfera 

pública. 

 Na perspectiva de Milton Santos, compreendemos, de forma analítica, que 

o conceito de território se constitui em um instrumento importante no exame da 
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realidade para a produção de Políticas Públicas de Inclusão Social que visam  

concretizar a redistribuição social, no enfretamento das desigualdades sociais. Assim, o 

território não se configurará como um simples ―acidente de percurso‖, mas efetivamente 

como um sujeito em ação, em que a cidadania ganha vida ativa (KOGA, 2011) 

No caso dos estuários na Paraíba, a intervenção do Estado, através do 

Decreto-lei n
o
 221/1967, da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

(SUDEPE), foi de fundamental importância para uma regulamentação da atividade 

pesqueira, porém, na prática, a materialização dessa legislação foi direcionada para 

beneficiar a pesca em grande escala, realizada pelas grandes empresas da aquicultura. 

Nessa conjuntura, que favorece o processo de acumulação empresarial-capitalista, 

relega-se a pesca artesanal à própria sorte. 

A produção da pesca artesanal representa quase 65% do peixe consumido no 

mercado interno. Entretanto, apesar de ser significativa no Brasil, historicamente foi 

subalternizada na formulação de políticas públicas. Várias áreas de mariscagem e 

captura de caranguejos são extintas, gerando um grande impacto social com a expulsão 

de trabalhadores dos territórios de pesca e de suas origens e/ou das comunidades 

tradicionais para as cidades. 

Com a operacionalização dos viveiros de camarão por empresas pesqueiras, 

os recursos hídricos são contaminados por esgotos sem tratamento e com altas taxas de 

metabisulfito, restos de ração e dejetos, pois não há tratamento de efluentes, desse modo 

disseminam doenças em crustáceos e comprometem a segurança alimentar das 

populações tradicionais. Outra questão grave refere-se à ração que é adicionada aos 

viveiros para que o crescimento das espécies cultivadas ocorra o mais rápido possível, 

contribuindo para a eutrofização
7
 das águas dentro e fora das fazendas. Não há um 

manejo sustentável na carcinicultura, que vem ocasionando conflitos com as populações 

tradicionais, já que é um empreendimento socioambiental degradador. 

A análise dos pressupostos que norteiam a concepção de desenvolvimento 

sustentável (leia-se: política que se manifesta através da maior participação da 

população em sua unidade local) questiona o modelo de desenvolvimento capitalista e o 

papel dos sujeitos políticos na construção de alternativas societárias democráticas e 

sustentáveis, que superem a desigualdade social e a degradação das próprias bases 

materiais do modo de produção. 
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Nesse sentido, Mészáros (2001) afirma que um desenvolvimento com 

sustentabilidade somente será alcançado com uma efetiva cultura da igualdade 

substantiva ou material (justiça social), remetendo o debate às causas estruturais da 

degradação socioambiental, ou seja, a base do modo de produção capitalista e as ações 

que o Estado vai assumir frente à questão social e ambiental. 

Por outro lado, a relação que se instaurou durante o processo de criação da 

APA do estuário do rio Mamanguape foi pautada por lutas e discussões que 

favoreceram a institucionalização da unidade de conservação. Observa-se no discurso 

dos moradores que as demandas ainda não foram atendidas pelo Estado. Tinham a 

esperança, quando da implantação da APA, de que, por meio dessa forma de 

organização do território, seria mais fácil o acesso a bens e serviços públicos. 

O acesso dos moradores da APA aos serviços e políticas públicas, tais como 

saúde, educação, habitação, energia, abastecimento de água e saneamento, comunicação 

e transporte, ocorre de forma precária e lenta. Merece destaque a implantação do projeto 

de Fomento e Crédito de Habitação, do Instituto Nacional de Reforma Agrária 

(INCRA); o Programa Bolsa Família; bem como, ações pontuais no território, apesar da 

ausência de serviços de saúde e de educação de qualidade, demonstrando a focalização, 

verticalização desses programas. 

A Lei de Nº 6.902, de 27 de Abril de 1981, em seu artigo 9º, define que, em 

cada Área de Proteção Ambiental (APA), dentro dos princípios constitucionais que 

regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, 

limitando ou proibindo: a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente 

poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; a realização de obras de 

terraplenagem e a abertura de canais, promovendo alteração das condições ecológicas 

locais; o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras 

e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; o exercício de atividades que 

ameacem extinguir, da área protegida, as espécies raras da biota
34

 regional. 

Podemos afirmar que, no âmbito dos serviços coletivos implementados 

pelas políticas públicas, é fundamental a participação do cidadão usuário, da família e 

                                                           
34

Biota (do grego βίος, bíos = vida) é o conjunto de todos seres vivos de um determinado ambiente ou de 

um determinado período. Pode ser empregado em múltiplas escalas, referindo-se desde o conjunto de 

organismos em um habitat particular (e.g., biota do rio Amazonas) até o conjunto de todos organismos 

da Terra, a biota que compõe abiosfera. Margulis, l.; Chapman, M. J (2001). Cinco Reinos. um Guia 

Ilustrado dos Filos da Vida na Terra 1 ed. (Rio de Janeiro: Guanabara Koogan). p. 524. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biosfera
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da comunidade (CARVALHO, 1999). Ressaltamos, ainda,  que o exame das formas de 

gestão do território deve considerar as suas especificidades, a participação política que a 

população residente passa a desempenhar em detrimento de melhores condições de vida 

e o reconhecimento por parte do Estado das demandas sociais, os modos de efetivação 

dessas por meio das relações interssetoriais que as políticas devem apresentar. 

2.3.1 A voz da aldeia: Uma leitura da relação do território com as instituições 

 

Com as mãos o homem aprendeu a vencer a resistência das coisas, e 

com elas começou a dominá-las. Com as mãos o homem começou a 

deixar suas marcas na natureza; e seu uso como primeiro instrumento 

ou ferramenta [...]. Mas as mãos não estabelecem uma relação 

peculiar apenas entre o homem e as coisas, mas também entre os 

próprios homens. Acariciam ou aproximam os homens no aperto de 

mão; mas os homens não só se acariciam ou cumprimentam, como 

também brigam. Ou seja, as mãos exprimem de modo sensível e 

concreto relações humanas, quer entre indivíduos, quer entre grupos 

sociais. E essa capacidade da mão de demonstrar os sentimentos mais 

opostos tem por base sua estrita vinculação com a consciência 

(Sánchez Vázquez)  

 

Em 1880 o lógico inglês, que anos mais tarde formou-se em história, 

obtendo o titulo de historiador, John Venn, publicou um artigo com o título Sobre 

representação diagramática e mecânica de proposições e raciocínios. Trabalhando na, 

recém-criada, área de Álgebra de Boole e associando-a com a nova visão da Teoria de 

Conjuntos, desenvolvida por G. Cantor. Venn propôs a ideia de representar as relações 

entre conjuntos através de configurações de figuras no plano.  

Optamos por essa  ferramenta metodológica – o Diagrama de Venn – que 

possibilitou a identificação de grupos e suas inter-relações, auxiliou na obtenção de 

informações exploratórias, como também, permitiu a obtenção de uma visão geral das 

relações entre instituições, organizações e grupos sociais. 

A distância entre os círculos, no diagrama das relações da Aldeia Tramataia, 

representa a relação entre os referidos grupos. Se são parceiros, colaboradores estarão 

próximos, podendo até se sobrepor um ao outro, parcial ou integralmente. Observamos, 

ao desenvolver a ferramenta metodológica, que é adaptada para representar as relações 

entre os diferentes grupos de uma sociedade. Em nosso caso,  buscamos demonstrar a 

relação entre as instituições e o território indígena. 
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Essa é uma ferramenta com um potencial bem interessante, porém, é 

complexa, exige moderação e bom domínio dos procedimentos de execução.  Para 

tanto, utilizamos um gravador portátil para registro do diálogo  estabelecido com os 

participantes. Tal condução garantiu a construção de um quadro de características 

marcantes que permitiu estabelecer relações de comparação, possibilitou identificar 

critérios de avaliação, permitiu  o  detalhamento das informações, as  quais foram 

utilizadas para avaliar potencialidades. 

A diferença entre atuação (distância) e poder (tamanho do círculo) ficou  

clara para todos. Há grupos com muito poder de intervenção, mas que podem estar 

atuando pouco, esse grupo, então,  mereceria um círculo grande, mas se posicionaria 

longe do centro do diagrama. 

Inicialmente, o trabalho de sensibilização para tornar possível a  construção 

das parcerias se deu com o cacique da Aldeia Tramataia e o presidente da Colônia (Z-

14, que atende as aldeias circunvizinhas e tem localização fixa na Aldeia Tramataia).  

Salientamos a importância dos contatos iniciais com o cacique e a diretoria da colônia 

de pescadores para a realização de reuniões informais com os associados da colônia de 

pescadores(as), por meio das quais, foram escolhidos os participantes dos Encontros 

preparatórios para as Conferências Territorial e Estadual da Política Indigenista. 

Sendo assim, houve a aproximação junto às lideranças (homens e mulheres) 

da Pesca artesanal da APA do Mamanguape (PB),  por meio de escolha intencional, 

uma vez que a prioridade da fase inicial da pesquisa seria desenvolvê-la junto às 

lideranças. Entretanto, observamos  que houve dificuldades na mobilização, 

principalmente porque nem todas as entidades representativas dos pescadores locais 

comprometeram-se, inicialmente, na indicação de representantes para os demais 

encontros planejados. 

Buscamos caminhos alternativos, com a mediação dos próprios 

trabalhadores e trabalhadoras da pesca, os quais indicavam a liderança, o que ao nosso 

ver é uma forma legítima,  uma vez que a liderança é reconhecida e validada pelo 

território usado e de vida. Para uma melhor compreensão do diagrama das relações, 

estabelecemos conexões, resultantes do diálogo das rodas de conversas com a aldeia 

Tramataia.   
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Figura 9: Diagrama das relações da Aldeia Tramataia: Roda de conversa com lideranças da Aldeia Tramataia 

 
Fonte:   Elaboração própria
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2.3.1.1 Conexão: Aldeia Tramataia e Pesca Artesanal 

 

A atividade pesqueira em Tramataia é o ponto forte dos vínculos de garantia 

de sobrevivência que se traduzem em proteção e conferiu, no diagrama das relações, o 

maior círculo devido à importância dada pelos indígenas. A pesca artesanal possui uma 

lógica de apropriação da natureza diferenciada dos empreendimentos voltados ao 

cultivo de camarão. Além disso, dela todos podem participar sem restrições maiores, 

como as apresentadas na carcinocultura. 

 

A atividade pesqueira é uma atividade humana que representa uma 

modalidade de uso do espaço. Sua especificidade reside na articulação 

dos meios aquático e terrestre, sendo que o primeiro comporta os 

processos de apropriação da natureza e o segundo significa os espaços 

de morada do pescador e o da realização do pescado enquanto 

mercadoria (CARDOSO, 2003, p. 119) 

 

A captura de caranguejo, mariscos e outros recursos do ERM está inserida 

na lógica de apropriação voltada para a reprodução social da aldeia, a comercialização 

do pescado é feita  para garantir a alimentação e sobrevivência de todos. É assim que 

adquirem outros alimentos necessários a sua sobrevivência, garantem o pagamento de 

suas contas, seus gastos com redes e materiais de pesca, vestimenta etc. O espaço é tido 

como valor de uso da aldeia. Na carcinicultura, tem-se uma lógica voltada aos moldes 

capitalistas de produção, visa a necessidade imediata de expansão e reprodução 

econômica, para gerar lucro imediato apenas para um proprietário.  

O território sofre uma delimitação e ordenamento de uso, onde os 

pescadores artesanais determinam, por uma dinâmica direcionada pela natureza, os 

locais de pesca que são conferidos como ―território usado‖, rico de sentidos e 

conhecimentos advindos da prática cotidiana exercida nesse lugar. Pois, é neste 

território, usado pelos pescadores para garantia de sua subsistência, que são tecidas 

relações de conhecimento, identificação, pertencimento e interação entre homem e 

natureza. 

Dessa forma, tem-se a construção do ―território usado‖ pelos pescadores 

artesanais, na medida em que exercem suas atividades, seja em água ou em terra. Nessa 

apropriação territorial, o valor de uso e as formas tradicionais de produção são as 

características principais do território da pesca artesanal. Sendo assim, é na relação dos 
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territórios terra e água que observamos a materialização das contradições existentes 

entre os diferentes atores que se apropriam do espaço.  Devemos considerar como 

território da pesca artesanal, as áreas que os pescadores utilizam para o 

desenvolvimento de suas atividades, como o mangue, por exemplo, ecossistema que não 

é somente terra nem somente água. É nesse espaço que  os empreendimentos de cultivo 

de camarão se instalam e onde ocorrem inicialmente os conflitos. 

 

Os manguezais são considerados ecossistemas-chave em razão de sua 

riqueza em biodiversidade e dos serviços ambientais que eles 

proporcionam [...] em virtude desse processo, destacamos, entre os 

serviços ambientais, o de viveiro e de local de alimentação para 

muitas espécies, fixas ou migrantes, da fauna terrestre, aquática ou 

ainda de pássaros. Nessa interface entre meios terrestre e aquático, os 

manguezais oferecem uma grande variedade de recursos naturais, base 

de sustentação de populações costeiras há séculos [...] (PROST, 2007, 

p. 154) 

 

Na APA do Mamanguape, os manguezais se distribuem por quase toda área, 

sendo de grande importância para as comunidades tradicionais que ali residem e 

dependem dele para sua sobrevivência. Percebe-se que a relação entre as comunidades 

tradicionais com as áreas de mangue é, do ponto de vista ecológico e social, uma 

simbiose que, de certa forma, consiste em uma dependência para sobrevivência e 

reprodução social. A aldeia Tramataia, com suas casas, apresenta uma ligação de 

continuidade com o mangue, que chega a compor o quintal dos povos indígenas, do 

lugar. Podemos destacar a vocalização dos pescadores e pescadoras da aldeia, 

 

o mangue está juntinho da gente (pescadora da aldeia Tramataia). 

precisamos cuidar melhor do mangue e do rio (pescador da aldeia 

Tramataia) 

o pão de cada dia eu tiro do mangue e das croas (pescadora da aldeia 

Tramataia) 

 

2.3.1.2 Conexão: Aldeia Tramataia e Projeto COOPERAR  

O projeto COOPERAR, do Governo do Estado da Paraíba, foi o destaque 

como instituição, nas falas dos participantes, inclusive do cacique Elias, da Aldeia 

Tramataia.   

Esse projeto gerou várias ações nas aldeias, algumas positivas e outras 

negativas. Uma das iniciativas positivas foi o subprojeto de apoio à apicultura, em Baía 
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da Traição, pelo Cooperar e Banco Mundial, que atendeu diretamente 20  beneficiários 

das Aldeias São Miguel, Tramataia, Cumaru, Forte, Galego, Lagoa do Mato, São 

Francisco e Tracoeiras e Camurupim,  com um investimento de R$ 81,7 mil destinados 

à construção da unidade de extração de mel, aquisição de equipamentos e materiais 

apícolas, computador completo e material para escritório.  

Muitas outras ações do Cooperar vêm ocorrendo na aldeia, como a fábrica 

de gelo para condicionamento do pescado e a implantação da carcinocultura, em 1997, 

ou cultivo de camarão exótico (Litopenaeus Vannamei); foram construídos tanques 

numa área de cerca de 180 ha. Atualmente, a carcinicultura na área indígena é um 

empreendimento realizado por poucas famílias de maior poder aquisitivo, devido ao alto 

custo de implantação e manutenção. A atividade também exige conhecimento técnico 

especializado pouco acessível à grande maioria. 

Nas rodas de conversas houve pontos de discussão e polêmica quando a 

pauta era a carcinocultura,  mostrando-se como uma iniciativa com repercussões 

negativas, por não ser uma prática coletiva e apresentar apenas um proprietário. No 

desenvolver da atividade surgiram discordâncias com relação ao manejo territorial. De 

forma enfática, um grupo afirmou que os recursos do mangue e do apicum são bens 

comuns de áreas de uso coletivo, enquanto os tanques são propriedades privadas de uma 

ou duas pessoas. Contudo, as relações entre as famílias indígenas e dessas para com seu 

território geram pautas que fortalecem o planejamento de práticas que beneficiam todos 

os trabalhadores da pesca e não apenas um pequeno grupo, como observado na prática 

da carcinocultura.   

A partir dessa atividade, podemos analisar falas dos grupos com opiniões 

diferentes sobre a carcinocultura na aldeia: 

 

[E o viveiro qual o mal dele?] Porque o viveiro não abrange muitas 

famílias, só os três meses que vai despescar é que se precisa de 12, 13 

pessoas pra despescar. Agora é só 2 funcionários que trabalha em cada 

viveiro desse durante esses 3 mês e nos três mês é que precisa de mais 

gente para despescar (Morador de Tramataia) 

 

E agora tem uma ajuda também que é os viveiros de camarão. Eles 

têm dado uma dor de cabeça pra alguns por causa do Ibama, mas dá 

emprego pra alguns também. Um viveiro de 1 hectare, o emprego é de 

duas pessoas, mas quando vai despescar leva umas 10 pessoas pra 

trabalhar. É uma diária que cada um já vai receber. Já tem outros 



104 
 

 
 

viveiros que são maiores, já leva mais pessoas. Já é uma ajuda pra 

quem tá sem ganhar nada (Morador de Tramataia) 

 

No tempo o meu viveiro custou 30 mil reais pra fazer ele, com duas 

despesca pagamos o viveiro. Além de pagar o viveiro e dividimos pra 

seis família um feira boa. Ainda fiquei devendo 4 mil ao rapaz que 

construiu, sorte que ele tinha condições e ainda tem, ele não veio mais 

atrás [...]. Além de ser uma atividade que não demanda muita mão de 

obra existe a relação com o atravessador, que em nenhuma atividade 

produtiva é bem vista (Morador de Tramataia). 

 

A Literatura especializada afirma que a carcinicultura vem causando severos 

impactos socioambientais. Estudando a carcinologia
35

 do ERM observamos as 

mudanças nas paisagens e na diminuição do recursos pesqueiro advindo das falas dos 

trabalhadores e trabalhadoras da pesca artesanal deste território. 

Os impactos mais recorrentes listados na literatura, e que podem ser vistos 

na região, são a destruição de manguezais e apicuns
36

, poluição hídrica, os riscos pela 

introdução de uma espécie exótica (Litopenaeus vannamei), difusão de epidemias, 

desestruturação das comunidades de pescadores artesanais, modificação do fluxo das 

marés, redução e extinção de habitats de numerosas espécies, extinção de áreas de 

trabalho (mariscagem, pesca e captura de caranguejos), proibição de acesso às áreas de 

pesca e de coleta, contaminação de água. O processo de implantação dos tanques se 

inicia pela retirada da vegetação dos mangues e  apicuns, abertura dos tanques com 

draga e trator, remoção do solo. 

Em muitos debates e estudos, envolvendo pesquisadores das ciências 

biológicas e das Ciências Sociais, é reconhecido que a sobrevivência desses povos 

depende  da sobrevivência e proteção do meio natural,  com todo o seu potencial de 

recursos faunísticos  e florísticos. Sabemos da preferência pelos apicuns para construção 

dos viveiros, marcas na vegetação do manguezal podem ser observadas, como nas áreas 

de Tramataia e Coqueirinho. A área na altura de Brejinho chegou a ser desmatada para a 

implantação de viveiros e encontra-se em processo de  regeneração. Independente da 

                                                           
35

 De acordo com T. Spears (2005), Carcinologia (do grego Karkinos = caranguejo + logia = estudo) é o 

ramo da Zoologia, por isso também da Biologia, que estuda os crustáceos (grupo que engloba, entre 

outros, as cracas, os anfípodes, os isópodes, os camarões, os lagostins, as lagostas e os caranguejos), nas 

suas diferentes abordagens (taxonomia, etologia, fisiologia, genética,  aquacultura, carcinocultura, etc.). 
36

Apicum: Termo regional do Brasil, usado para os terrenos de brejo, na zona costeira. Corresponde, 

algumas vezes, às zonas marginais de lagunas costeiras, parcialmente colmatadas, que sofrem inundações 

produzidas pelas marés (Guerra, 1978). "O apicum também ocorre em manguezais, onde se caracteriza 

pela ausência ou reduções de vegetação em função da alta salinidade" (Silva, 2011). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karkinos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zoologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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escolha entre o mangue ou apicum para implantar os viveiros, muitos compreendem e 

destacam a importância socioeconômica e ambiental dos dois.  Os apicuns, preferidos 

para a implantação dos viveiros, são  considerados ambientes de fartura de guaiamuns, 

portanto, uma área de grande importância econômica. 

Nas reuniões com os moradores,  eles explicitaram que os tanques 

beneficiam poucas famílias no caso da aldeia Tramataia. São onze proprietários,  com 

um contingente de pescadores artesanais  sete vezes maior e que dependem diretamente 

da área de influência afetada pelos tanques. Após a implantação do tanque e início das 

atividades, os prejuízos seguem com a contaminação das águas dos rios Sinimbu e 

Mamanguape com os efluentes dos tanques. A grande quantidade de ração utilizada 

diariamente gera a proliferação de bactérias e para combatê-las os Potiguaras utilizam 

cal. A erosão dos taludes e diques, construídos respectivamente para conter os tanques e 

fazer a troca das águas, é percebida pelo assoreamento do rio Mamanguape expresso por 

meio as formação de croas de areia, atrapalhando o deslocamento das canoas pelo rio. 

Nessa perspectiva, consideramos que a carcinicultura restringe o uso dos 

recursos do mangue, privatizando espaços de livre acesso, na mesma lógica da cana-de-

açúcar, que impede os demais agricultores de usar a terra para outras culturas. Os 

carcinicultores implantam seus tanques e usufruem de seus lucros e os pescadores, 

coletores e marisqueiras socializam a degradação causada pela atividade. 

O círculo maior no diagrama construído foi o da pesca artesanal, porém o 

primeiro a ser citado foi o Cooperar, uma vez que a pesca entra na relação íntima de 

sobrevivência e é a primeira a satisfazer as necessidades mais urgentes do povo 

potiguara. As falas são reveladoras dessa ligação do homem com a natureza 

mantenedora de necessidades. Os vínculos de proteção são fortes entre índios e o meio 

ambiente, porque a pesca artesanal garante a sobrevivência das populações ribeirinhas. 

 

Ninguém aqui passa fome, o mangue dá, só é preciso ter coragem 

(Pescadora da aldeia tramataia) 

Todo mundo aqui é ligado ao mangue porque é nosso trabalho, de 

onde tiramos nosso sustento (Pescador da aldeia Tramataia) 

a gente só não tem casos de fome aqui graças a natureza (Pescador da 

aldeia Tramataia) 

esses tanques de criação de camarão é um problema pra gente 

pescador, destrói tudo quando lança a água com ração e outros 

produtos que eu não sei qual é, mas sei que faz mal à saúde, porque 

todas as vezes que entramos em contato com a agua lançada 

adoecemos, por isso quando eles lançam a água contaminada dos 
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tanques eu não vou pescar e onde fica meu direito? (Pescadora da 

aldeia Tramataia) 

 

A relação homem/natureza é de extrema importância para o entendimento 

do porquê a pesca artesanal se apresenta, como resistência ao modo de produção 

capitalista.  

Para Lessa e Tonet (2009), a compreensão do pensamento de Marx se baseia 

na premissa de que a relação homem/natureza é condição indispensável para 

compreender o ato de transformação por meio do qual a sociedade existe e se reproduz. 

É o trabalho na pesca artesanal que media essa transformação entre os potiguaras, o ato 

pelo qual os indígenas se fazem seres sociais para a sociedade contemporânea, 

diferentemente das leis que regem a natureza, já que o ato de exercer trabalho é antes 

idealizado no processo de consciência antes de ser objetivado
37

. 

Uma leitura é necessária:  como se constrói o modo de vida ligado à pesca 

artesanal indígena? Já que numa relação direta com a natureza que proporciona o ato de 

pescar, a partir do mangue, esses atores, em sua necessidade de subsistir, desenvolvem 

técnicas próprias para a atividade extrativista, e a partir dessas atividades estabelecem 

também relações outras que definem seu modo de vida e dá identidade à aldeia.  

 

2.3.1.3 Conexão: Aldeia Tramataia e FUNAI/SESAI 

A organização política do território tem seus fios fortes de ligação com a 

FUNAI. Tivemos conhecimento da  construção histórica do movimento de luta dos 

potiguaras de 1998 a 2016, inicialmente como biólogo estagiário do antigo 

NEPREMAR  e  atualmente  com a segunda formação de Assistente Social e 

pesquisador do NEPPS-UFPB.  Através de  diversos estudos detectamos deterioração 

dos recursos naturais disponíveis (entropia), observamos, em termos sociais, um 

crescente fortalecimento da organização política e social interna partindo, tanto do 

esforço de algumas ou da maior parte das lideranças internas, mas também pela ação 

dedicada da representação da FUNAI na Paraíba. Essa última, atuando através de uma 

estratégia participativa, tem subsidiado, mediado e apoiado o projeto de consolidação da 

identidade potiguara, por vezes até confundindo-se em suas estruturas (concretamente 

                                                           
37

 Marx e Engels (2007), em seus escritos em A ideologia  alemã, dão mais elementos que possibilitam 

compreender como  ocorre essa relação.  
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ou não, na medida em que boa parte do corpo de funcionários da FUNAI local são 

índios daquela etnia), de modo a gerar proveito mútuo no desempenho dos interesses 

organizacionais dos potiguara. 

 

A nossa organização social e nós conseguimos consorciar com 

administração do próprio governo, no caso com a FUNAI, e 

transformar essa política em uma política participativa. E hoje a gente 

tem um exemplo muito forte: em nível nacional das administrações da 

FUNAI que funcionam, é a de João Pessoa! E as demais são uma 

lástima, são lamentáveis as administrações que existem por aí. Aqui a 

gente conseguiu isso. Hoje a gente acompanha de fato quanto é que 

entra de recursos, quanto é que tem para trabalhar na educação, quanto 

é que tem para a área produtiva, combustível, transportes. A gente 

acompanha de perto. Nós temos o conselho de lideranças. Esse 

conselho é composto por todas as lideranças. Depois desse conselho 

nós temos também aí a comissão de gestão. A comissão de gestão é 

que gere. As propostas vêm do conselho de lideranças, a comissão de 

gestão acata e avalia e prioriza aquilo ali. E com isso a gente mostrou 

para o Brasil que instituição do governo tem como funcionar, é só 

querer e ter pessoas comprometidas. Porque na verdade a maioria das 

vezes o que a gente vê em administração são pessoas que não têm 

compromisso com nada e acaba com tudo. Aqui não! Aqui, a gente já 

tem dois exemplos muito fortes: um é a questão da própria 

administração da FUNAI que é mais nessa área da política para 

desenvolver alguma coisa, e outra questão da saúde. A questão da 

saúde, aqui também a gente trabalha. Tem uma equipe muito boa de 

acompanhamento... Aqui para a gente é mais fácil porque a gente dá 

só um povo. E essas outras administrações aí têm vários povos 

diferentes, com pensamentos diferentes, com interesses diferentes. 

Mas aqui ficou muito mais fácil para a gente, por causa disso‖ 

(Caboclinho)
38

   

 

No cerne da Teoria do pensamento social, direcionamos  como metáfora ou 

modelo a Teoria Geral dos Sistemas, podemos dizer que a entropia aqui é baixa pelo 

menos em termos da ordem social. Isso se deve em grande parte ao caráter aberto do 

sistema ―sociedade potiguara‖, com seus canais de trocas simbólicas e materiais com a 

sociedade local e global, particularmente por intermédio da FUNAI. Um fator que 

facilita a comunicação entre os potiguara e a FUNAI é a tradição recente, em que os 

chefes do posto indígena local são índios contratados pela FUNAI. Referindo-se  às 

vantagens e desvantagens dessa tradição, Caboclinho faz referência ao tempo em que 

foi o cacique geral,  

                                                           
38 Fala coletada na oficina de trabalho da I conferência Estadual da Política Indigenista na Paraíba. Em 

outubro de 2015 em João Pessoa-PB.  
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Ela vem desde os anos 90, por que nos outros anos anteriores eram 

pessoas de fora, funcionários da própria FUNAI. Nós tentamos fazer 

essa mudança porque aqui já tinha pessoas que têm capacidade de 

administrar um posto, que não é essa grande coisa, e que sendo índio 

daqui seria muito mais fácil da gente lidar com ele. Do que vir pessoas 

de fora e querer aqui, de uma certa maneira, tomar conta da situação. 

E a gente mudou isso... Mas aqui ficou muito mais fácil para gente por 

causa disso. É bom por um lado e ruim por outro, depende também. 

Por que num primeiro momento é bom. O cabra está ali perto de você, 

tá sempre te acompanhando e tal... quando o cara começa ter uma 

certa estrutura, eu diria até política, não é? E começa a ter uma 

estrutura também mais ou menos financeira, e aí ele já lhe esquece. E 

quando ele esquece, aí é ruim. Logo no início começa a trabalhar junto 

com o conselho de lideranças, com o Cacique Geral. Quando chega 

num certo ponto ele começa a fazer as coisas só. E aí o negócio 

começa a perder espaço, porque, queira ou não queira, só resolve 

algum problema aqui se estiver todo mundo junto. Eu mesmo como o 

Cacique Geral não tomo iniciativa individual. Para tomar uma 

iniciativa tenho de reunir todo mundo para resolver, para discutir, para 

ver qual é a melhor proposta que a gente vai apresentar. E os chefes 

do Posto da FUNAI daqui eles pecam por causa disso. É por isso que 

sempre tem que estar fazendo rotação. Chega um certo tempo: não, tu 

já parou. Tá bom... coloca outro. Mas sempre com atenção de colocar 

um índio. Sempre nesta visão (Caboclinho)  

 

Mergulhando na análise do material coletado, sobre o processo de escolha 

de lideranças (caciques de aldeia) e do cacique-geral, entre os potiguara, constatamos 

sua diversidade, tanto em termos históricos, como na atualidade. No desenvolvimento 

do diagrama das relações da aldeia Tramataia, o cacique Elias é enfático, 

 

Quando um cacique não está mais atendendo... as demandas são 

muitas e tem que atender... tem que lutar e estar sempre junto das 

aldeia, entende? Se não, não funciona... a luta de uma aldeia é a luta 

de todas as outras, a gente se junta... assim não se articula mais... a 

gente se reuni e tira... aí saiu caboclinho e por uma decisão geral entra 

Sandro que está até hoje... (cacique Elias da aldeia Tramataia) 

 

Vieira (2003), em seu artigo intitulado De “noiteiro” a cacique: 

constituição da chefia indígena Potiguara da Paraíba, além de trazer um histórico das 

mudanças recentes que ocorreram no processo de escolha dos líderes potiguara, relata 

uma importante tradição passada. Para se ter ideia da presença anterior da Igreja 

Católica, que resvala aos dias atuais, é importante lembrar que toda aldeia, mesmo 

aquelas mais simples e remotas, tem seu templo católico. Inclusive, duas das principais 

aldeias têm nomes de santos: São Francisco e São Miguel (ANDRADE, 2008). Nessa 
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tradição, o ―noiteiro‖, responsável pela organização das festas religiosas da localidade, 

passou a ser o candidato natural ao posto de cacique da aldeia. 

 

A atual organização (política?) das aldeias Potyguara guarda uma 

relação estrita com o ‗declínio‘ da liderança tradicional. Segundo os 

relatos das pessoas mais idosas, existiam os ‗regentes‘, também 

chamados de ‗tuxauas‘, escolhidos pelo grupo levando em 

consideração o fato da pessoa ‗ser do Sítio‘, isto é, residir na aldeia S. 

Francisco e ser reconhecido como ‗caboclo legítimo‘... As opiniões 

nativas apontam para a atuação de caciques ‗locais‘ a partir da 

necessidade de proteger e vigiar a terra indígena com a morte de 

Manuel Santana. Ao mesmo tempo, apontam a contraposição do 

comando de um único ‗tuxaua‘ para a ‗descentralização‘ da chefia 

decorrente do aumento populacional e, portanto, do crescimento do 

número de aldeias (VIEIRA, 2003, p. 85-91) 

 

Partindo para a discussão que foi proporcionada a partir do diagrama das 

relações na aldeia, constatamos  que todos os entrevistados apresentaram opinião 

positiva sobre a atuação recente da FUNAI, por vezes associada ao Governo Federal. Só 

os não-índios parecem conviver com a apreensão dos encaminhamentos do censo 

indígena, que já os coloca numa posição de exclusão de benefícios especialmente 

dirigidos aos índios, como por exemplo, um acesso diferenciado ao sistema de saúde da 

SESAI ou ao recebimento de cestas básicas de alimentos. Entretanto nem sempre foi 

assim. 

Existe uma precarização instaurada no processo de trabalho na FUNAI e 

SESAI, que prejudica sua funcionalidade, do ponto de vista operacional das políticas 

públicas ofertadas no território. Vimos a necessidade de concurso público para os 

servidores desses órgãos estatais, uma vez que, há necessidades básicas sendo negadas 

na aldeia pela insuficiência da prestação do serviço. 

Com o aprofundamento da precarização promovida pelo capitalismo 

globalizado, que tem como mola reguladora a economia de mercado, vem caucionando 

o sucateamento dos órgãos públicos
39

 que ofertam politicas, programas e serviços.  Na 

aldeia, observamos que os potiguaras, quando indagados sobre o que vem a ser proteção 

para eles, de imediato nos é colocada a relação homem/natureza com a mediação do 

trabalho na pesca artesanal, ou seja, estar protegido é ter acesso à pesca. Os serviços 

ofertados pela FUNAI e SESAI, que demonstravam altos graus de precariedade até o 

                                                           
39

 Destacamos aqui os órgãos públicos que ofertam políticas, programas e serviços no território indígena 

potiguara, tais como, a FUNAI, SESAI, Universidades Públicas, IBAMA, ICMbio,  dentre outros. 
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final dos anos 1970, a vocalização do território é clara, Jota indígena potiguara, relata: 

―Na época em que eu nasci, as mães eram levadas para a cidade vizinha que era Rio 

Tinto. E aí eu nasci lá em Rio Tinto, no hospital.‖ Jota ressalta, ainda, os dramáticos 

índices de mortalidade infantil dentro e fora do perímetro do território potiguara,  

 

Somos  quatro (irmãos). Éramos  oito. Naquela época a mortalidade 

infantil era grande. A criança com uma simples febre, praticamente 

morria. E assim os maiores  cuidados medicinais que se tinha eram os 

que vinham dos mais velhos... Todos eles (faleceram) crianças. Se 

você perguntar a várias pessoas quantos filhos você teve, muitos é 10, 

12, vivos são 4, 5, 6. E assim, naquela época, era uma mortalidade 

muito grande. Primeiro porque a vacinação era pouca e a assistência 

médica, principalmente, muito precária (Jota, 45 anos e pescadora 

artesanal – marisqueira, aldeia Tramataia).  

 

Uma outra marisqueira e parteira de longa data D. Hilária, tem uma visão 

mais positiva quanto os serviços de saúde ofertados no território: 

 

Já fazia muito tempo que eu trabalhava com trabalho de parto, não 

sabe? Aí não tinha tanta experiência. Fazia assim porque Deus é que 

me ajudava. Graças a Deus eu estou nessa idade. Mulher nunca sofreu 

na minha unha. Não senhor. Graças a Deus nunca apareceu não. 

Porque quando dava pra eu fazer eu fazia quando não dava eu levava 

pra maternidade. Graças a Deus mulher nenhuma sofreu no meu 

poder. Deus me livre meu Deus! (Dona Hilária, 65 anos, marisqueira). 

 

Se referindo aos serviços de saúde ofertados pela SESAI na atualidade: 

 

Olhe: melhorou 100%, porque eu lutei e aqui tem um posto médico 

que antes não tinha. Tem água que não tinha. Nós temos a cesta básica 

que não tinha. Esse mês ainda não chegou... Veio o mês retrasado. 

Esse mês ainda não chegou a cesta básica ainda. E na saúde a doutora 

toda semana vem pra aí. Tem consulta pra criança, tem dentista. Tem 

tudo (Dona Hilária, 65 anos, marisqueira) 

  

Com relação a outros serviços ofertados no território, Dona Hilária coloca 

que sua aldeia tem sido favorecida: 

 

[...] agora foi renovada a Bolsa Família. As mulheres vão receber a 

Bolsa Família. Aqui tem muito pouca que não recebe. As outras, tudo 

recebem. E deu uma melhora de tudo... Tem cuidado da saúde pela 

SESAI, pela FUNAI tem a sua cesta básica. Já tem qualquer coisa 

assim que o camarada... uma ajuda de uma ferramenta, uma enxada, 

uma foice. O que precisar: um veneno, uma coisa [...] (Dona Hilária, 

65 anos, marisqueira) 
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A garantia de proteção social especializada para o território indígena, ocorre 

com a implantação do CRAS indígena na aldeia camurupim, que de acordo com os 

depoimentos dos moradores da aldeia Tramataia, esse equipamento  faz a diferença na 

vida das famílias indígenas, pois garante o acesso à proteção socioassistencial e possui 

na sua equipe de referência indígenas do território. Essa iniciativa pública gerou a 

oportunidade de solicitar documentação, se inscrever no Cadastro Único para 

Programas Sociais, denunciar violação de direitos, dentre outros serviços. 

Destacamos que o diálogo com a  FUNAI é fundamental para o sucesso do 

trabalho desenvolvido pelo CRAS, e para a consolidação do SUAS. O trabalho 

desenvolvido por ambos os órgãos estatais deve ser executado de forma acordada e 

planejada. Acreditamos que nenhuma política voltada aos povos indígenas possa estar 

apartada do diálogo com a FUNAI. E com a Política de Assistência  Social não é 

diferente.  Vários debates foram promovidos para aprofundar esse diálogo, no sentido 

de que a assistência social possa compreender o que a FUNAI já acumulou nesse 

processo histórico e que servirá para auxiliar nas estratégias e metodologias sociais a 

serem desenvolvidas no território para a garantia de proteção social. 

 

2.3.1.4 Conexão: Aldeia Tramataia e IBAMA 

Diante da capacidade de destruição provocada pelo modelo econômico 

capitalista, acontece, em contrapartida, aumento dos movimentos em todo o mundo a 

favor da proteção da natureza, juntamente com o crescimento de correntes 

ambientalistas detentoras de perspectivas diferentes da preservacionista
40

. Nesse 

contexto, os povos indígenas passaram a ser considerados importantes atores 

responsáveis pela proteção do ambiente natural no qual estão inseridos.  

                                                           
40

 É importante pontuar que a perspectiva preservacionista se difere da conservacionista. Para a primeira, 

a natureza remete à noção de wilderness (vida natural, selvagem), havendo a dissociação entre homem e 

natureza, de modo que ela deve ser protegida para que permaneça intacta, pois a interferência humana é 

considerada sempre negativa. O conservacionismo também aponta para a necessidade da proteção dos 

recursos naturais, mas ultrapassa a perspectiva preservacionista ao associar as populações humanas à 

natureza, pois afirma que manejos sustentáveis possibilitam a interferência humana nos ecossistemas, sem 

a geração de impactos drásticos (DIEGUES, 2008, p. 25) 
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O IBAMA, por sua vez, está inserido no livro da história dos Potiguaras do 

litoral norte da Paraíba, com atuações negativas e outras positivas, conforme a 

concepção dos índios. Ao desenvolver as conversas junto aos pescadores artesanais, 

pontua-se fortemente a atuação negativa do IBAMA no ato de punir e proibir. Os 

moradores de Tramataia afirmam que a falta de conhecimento sobre como vivem e de 

sua cultura acaba complicando  a relação com a aldeia, além disso, os funcionários do 

Instituto são de outras regiões do país e apresentam dificuldades na compreensão da 

cultura local. 

Nos últimos anos houve uma mudança significativa no comportamento dos 

servidores do IBAMA no tocante às relações estabelecidas com os  potiguaras, podendo 

assim ser identificadas nas falas dos moradores da aldeia. 

 

Antigamente o IBAMA vinha aqui na aldeia sem querer saber de nada 

e isso gerou muitos perrengues e lutas feias aqui... Hoje eles pedem 

licença para entrar como vocês da universidade, avisam, perguntam se 

podem vir... é assim que aprendemos com os nossos antepassados a 

respeitar a casa do outro... o lugar onde a gente mora, a terra é a casa 

então temos que pedir licença (pescadora da aldeia Tramataia).  

Hoje em dia existe conversa e debate para juntos encontrar caminhos 

para uma vida melhor com o meio ambiente com saúde porque se a 

natureza adoece o índio também fica doente (pescador da aldeia 

Tramataia) 

 

A nossa reflexão nessa conexão entre a aldeia e o órgão estatal IBAMA 

proporciona caminhos que apontam para a existência da noção de que homem e 

natureza não são independentes, visto que o vínculo entre eles constitui uma relação 

simbiótica, na qual ambos desempenham funções para a manutenção do meio, sendo as 

ações humanas, desenvolvidas nesse contexto, permeadas por diversos valores e regras, 

próprios da cultura pela qual são difundidas (DIEGUES, 2008; ELLEN, 1997)  

 Nessa perspectiva, buscamos nas ciências biológicas vários estudos da 

etnoconservação e consideramos que a produção do conhecimento neste viés se 

direciona para a classificação dos elementos naturais segundo os mitos, valores e visões 

de mundo das populações tradicionais, que no caso de nossa pesquisa são os povos 

potiguara da aldeia Tramataia. Ao cogitar esse sistema de classificação etnoecológico 

por meio da abordagem cognoscitiva, procuramos  compreender o modo como esses 

elementos culturais influenciam ou até mesmo determinam o manejo dos recursos 

naturais, ao mesmo tempo em que proporcionam sua conservação.  
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Na produção acadêmica de diversos países, podemos encontrar algumas 

ideias que colaboram com essa perspectiva, como  o livro Global Biodiversity 

Assessment que reconhece, ―onde populações indígenas mantêm dependência com o 

meio ambiente local para a provisão dos recursos por longos períodos, eles têm 

frequentemente desenvolvido um interesse na conservação da biodiversidade‖ 

(HEYWOOD, 1995, p. 1017). Baseando-se em Gadgil (1993), o volume inclui 

exemplos de práticas tradicionais que conservam a biodiversidade: manutenção de áreas 

sagradas e outros refúgios ecológicos; proteção de determinadas espécies através de 

tabus e outros mecanismos; protegendo estágios críticos de vida; e usando a sabedoria 

local para conduzir o emprego do meio ambiente (BERKES, 1999, p. 32) 

Nas conversas com pescadores potiguara, elucidamos, a partir das falas, que 

a presença do IBAMA se faz necessária, uma vez que há investidas de todos os tipos de 

agentes que tentam realizar a depredação do meio natural. Este controle é garantidor do 

equilíbrio de toda a APA do Mamanguape (PB). Uma pergunta foi feita na roda de 

dialogo: ―Se o IBAMA não existisse como seria a vida dos potiguara?‖ houve uma 

inquietação entre todos os participantes. 

 

Olha se o IBAMA não existisse não existia nada da natureza como 

conhecemos agora (Pescadora da aldeia Tramataia) 

Muita gente iria se aproveitar e mais uma vez os índios daqui iriam ser 

grilados (Morador da aldeia Tramataia) 

O marisco, peixes, camarão iria se acabar, porque iria ficar sem 

controle (Pescador da Aldeia Tramataia). 

Tem que se ter limites, a natureza precisa se refazer junto com os 

animais e plantas precisam se reproduzir, crescer para virar alimento e 

a vida se faz de novo, mas se pegar sem controle vai faltar e faltando 

vamos ficar com fome e mais pobres (Pescadora da Aldeia 

Tramataia). 

Acho que devemos também ajudar o IBAMA a cuidar desse lugar 

lindo para que a geração futura possa viver aqui também, possa comer 

aqui também, possa morar aqui também, com a mesma alegria. 

Precisamos nos unir para ficar mais fortes IBAMA, FUNAI e povo 

potiguara que é guerreiro e sabe se organizar (Pescadora da aldeia 

Tramataia). 

 

Nessa perspectiva, o manejo desses recursos está diretamente ligado  aos 

mitos, regras, valores e conhecimentos que definem a maneira e período como tais 

recursos serão utilizados, podendo ser considerados ―elementos culturais regulatórios‖, 

pois determinam as atitudes das pessoas perante o meio ambiente (CULTIMAR, 2008). 
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Nesse sentido, Lévi-Strauss analisa alguns sistemas de classificação dos recursos 

naturais por populações indígenas e sua relação com seus conhecimentos e 

manifestações sociais: 

 

De fato, descobre-se mais, a cada dia, que, para interpretar 

corretamente os mitos e os ritos e, ainda, para interpretá-los sob o 

ponto de vista estrutural (que seria errado confundir com uma simples 

análise formal), a identificação precisa das plantas e dos animais que 

se mencionam ou que são utilizados, diretamente sob a forma de 

fragmentos ou de despojos, é indispensável (LÉVI-STRAUSS, 1989, 

p. 68) 

 

A partir desses elementos, os índios potiguaras agem com o meio natural e 

desenvolvem seus sistemas tradicionais de manejo. Existe uma relação de respeito, 

gratidão, medo e cumplicidade com a natureza, o que se apresenta como causa direta da 

preservação ambiental das localidades nas quais as populações tradicionais habitam. 

Cunha (1992, p. 77) assinala a existência da indissociabilidade entre o homem e a 

natureza, já que o meio ambiente significa ―o meio essencial de sua sobrevivência social 

– fonte de sua vida e de sua identidade cultural – e, por conseguinte, significa a 

possibilidade de continuarem vivendo na história‖. O IBAMA desempenha, como 

agente público, um papel fundamental na regulação do território. 

Analisamos que a articulação entre meio natural e social, proporcionada 

pela etnociência, com enfoque na relação entre conhecimentos dos povos potiguara e 

conservação dos recursos naturais regulados pelo IBAMA, por meio de subsídios da 

etnoconservação, conduz a uma reflexão sobre a ideia de natureza como uma construção 

cultural de algumas sociedades humanas que, ao desenvolverem esta noção como algo 

externo, longínquo, digno de observação e contemplação, não considera que também 

são uma das partes desta ―natureza‖ e que apresentam intensa dependência de todo o 

ciclo que é perpetuado constantemente nesse lugar. 

 

2.3.2 Potencialidades e limitações para o desenvolvimento local da aldeia 

Tramataia 

Nas incursões de campo e na participação direta das conferências 

territoriais, reuniões descentralizadas do movimento indígena Potiguara no litoral norte 

da Paraíba, identificamos alguns fatores potencializadores de limitações, inseridos no 
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campo do desenvolvimento local da Aldeia Tramataia, a qual pontuamos as suas 

especificidades a partir da demanda objetiva de sobrevivência. 

Uma vez que o desenvolvimento local é intrínseco às interações 

estabelecidas no território, análises  de depoimentos de atores isolados jamais poderiam 

torna-se representativas de uma realidade concreta. Dessa forma, deve-se observar 

atentamente a qualidade com a qual esses fatores se apresentam. Nesse caso, não 

interessa somente a intensidade,  mas também sua eficácia, além do período em que 

ocorrem. Na aldeia Tramataia, a simples existência de um posto médico não caracteriza 

qualidade dos serviços de saúde. Nas falas das lideranças indígenas podemos ampliar tal 

análise. 

 

[...] Sabemos que não é só a presença do posto médico na aldeia que 

resolve o problema do acesso à saúde, mas sim como esse serviço 

acontece... temos lutado muito ao lado da SESAI para planejar juntos 

essa nova forma de acesso que garanta a cobertura para todos os 

índios da aldeia... mas nos últimos tempo está muito difícil falta tudo 

[...] (Cacique Elias) 

 

Precisamos de um serviço de saúde que entenda a forma de vida da 

gente que vem de nossos antepassados... sem ferir nossa identidade... 

 (Conceição) 

 

Os sistemas de produção, a organização produtiva, a assistência técnica e a 

organização política apresentam-se, em parte, limitadas. Se tais limitações fossem 

minimizadas e esses fatores fossem agregados a outros potencializadores (quadro 

natural, por exemplo), poderiam contribuir de forma positiva para dinamização social, 

econômica e ambiental da Aldeia Tramataia. 

Outro fator limitante é a infraestrutura básica, voltada ao sistema de 

transporte, tanto em relação às condições internas quanto ao acesso para outras 

localidades. No caso da Aldeia Tramataia, embora a proximidade do mercado 

consumidor de pescado (Rio Tinto) e da capital do Estado, João Pessoa (PB), seja 

considerada um fator potencial, ainda são precárias as condições da travessia, quando 

considerados  os tipos de veículos, o custo do transporte e o acesso à rodovia. 

Uma nova forma de transporte acontece na região, onde cavalos, jumentos 

(burro), carroça de bois são trocados por motocicletas para transporte individual. Essa 

população não se evade do fetiche da mercadoria proporcionada pelo capitalismo, e a 

juventude potiguara apresenta grande adesão a essa forma de transporte pela 
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―facilidade‖ do credito.  Esse tipo de veículo não serve para escoar a produção 

pesqueira, gerando assim aumento do custo para a comercialização da produção local. 

O turismo,  potencialidade que vem crescendo nos últimos anos na aldeia,  

está atrelado à concepção de desenvolvimento sustentável, que está diretamente ligada 

ao conceito de crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade, pois nem sempre o 

significado de crescimento está atrelado ao significado de desenvolvimento, nem ao 

significado de sustentabilidade (BARBOSA; CRISPIN, 2015)  

O turismo cultural incidente em áreas protegidas e em comunidades 

tradicionais tem o etnoturismo como um de seus segmentos e é conceituado pelo 

Ministério do Turismo como ―aquele que compreende as atividades turísticas 

relacionadas a vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico 

e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 

imateriais da cultura‖ (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004, p.13) 

O ecoturismo e o etnoturismo são atividades econômicas que se adaptam 

muito bem ao termo sustentabilidade, visto que, o primeiro procura manter o ambiente 

como um atrativo que desperta o interesse por parte do turista ou visitante pela 

preservação ambiental e o segundo faz com que haja uma troca de experiência entre o 

turista ou visitante  e a comunidade tradicional, gerando um aprendizado mútuo entre 

diferentes formas de vida na busca pelo respeito à diversidade cultural (BARBOSA; 

CRISPIN, 2015; MENDONÇA, 1999) 

 

O turismo é uma prática social universal, e vamos ter que conviver 

com ele, e estimulá-lo em vários aspectos. E temos que pensar nas 

comunidades tradicionais, como forma de vida, e que muitos 

resistiram, até hoje, até há processos muito mais violentos que o 

próprio turismo, como a expropriação de suas terras, por grileiros e 

por grupos imobiliários, e depois pela própria conservação, através de 

unidade de conservação. É fundamental que essas comunidades locais 

se organizem e se tornem donas, no sentido de apropriação, do 

processo turístico. Isso se refere a várias experiências brasileiras 

(DIEGUES, 2003, p.8) 
 

A partir da pesquisa de  campo, das conversas informais com os potiguaras 

da Aldeia Tramataia e Camurupim, detectamos que a ocorrência do turismo no 

município adjacente, de Baía da Traição, onde também se localizam aldeias Potiguaras, 

proporcionou o desenvolvimento do turismo também em outras aldeias.  



117 
 

 
 

Na aldeia potiguara de Tramataia há a possibilidade de desenvolvimento do 

ecoturismo, tendo em vista que fica localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

Além desse aspecto, a localidade fica mais afastada de centros mais urbanizados. Sendo 

assim, um turismo ainda considerado incipiente é desenvolvido no local, motivado pela 

existência da base do Projeto Peixe-boi, sendo o peixe-boi utilizado como uma espécie-

bandeira da área, de forma que a atividade turística já apresenta aspectos relacionados a 

um turismo ambiental mais sustentável. 

Como toda interferência humana pode causar impactos ambientais, 

ressaltamos que esse  tipo de turismo também poderia trazer transtornos e impactos 

negativos para a comunidade local.  No entanto, esse aspecto não pode ser generalizado, 

pois, desde que a atividade turística seja bem planejada, com a participação dos 

moradores locais, com o intuito de elaborar e definir um plano de ação, junto ao estudo 

de impactos e manejo da flora e fauna, exime-se em primeira linha uma tendência 

predatória. 

Estudantes universitários, filhos de pescadores artesanais residentes da 

aldeia, instigados a falar sobre sua compreensão  de  ―sustentabilidade‖, fazem uma 

explanação a partir de exemplos concretos da vida cotidiana. Relatam que a maioria dos 

pescadores e moradores não sabem o significado, em seguida perguntamos o que 

entendem por ―preservar a natureza‖, e, então, de imediato, ocorreu a ligação do termo 

com sustentabilidade, associado ao de preservação. Tal fato também foi observado nos 

estudos desenvolvidos por Barbosa e Crispin (2015) 

Os pescadores, por sua vez, associaram o termo sustentabilidade ao lixo 

encontrado na margem do estuário. Barbosa e Crispim (2015) apontam que os 

pescadores cadastrados na colônia de pescadores, em sua pesquisa, indicaram várias 

respostas. O primeiro respondeu ao questionamento informando que: a sustentabilidade 

pode ser feita de forma que os lixos fossem recolhidos dos locais indevidos, ―nós temos 

um grupo que limpa o plástico e as garrafas pet e outros lixos da beira do estuário‖ 

(Pedro – Pescador artesanal), além de reclamar da soltura do vinhoto da cana-de-açúcar 

no rio. Outro morador, respondeu da seguinte forma, ―respeito ao meio ambiente, 

preservar o mangue, não fazer viveiro nas partes do mangue‖, esse último aspecto 

refere-se à carcinicultura.  
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Em nossas caminhadas transversais iniciamos um dialogo com um dos 

canoeiros mais antigos da atividade de transporte turístico na APA, que levam os 

visitantes para a visualização do peixe-boi em seu habitat
41

 natural,  e nos diálogos 

mantidos com ele perguntamos o que seria sustentabilidade, sua resposta foi imediata 

―trabalhar protegendo o meio ambiente‖.  

Nesse caso, devemos reconhecer que o conhecimento empírico das 

comunidades tradicionais é de extrema relevância, no que diz respeito à relação homem-

natureza que se concretiza na pesquisa com os pescadores artesanais da Aldeia 

Tramataia, como também observado nos estudos de Nietschmann e Alcorn (1994). 

Segundo os autores, a maior parte da biodiversidade se encontram nos territórios dos 

povos e comunidades tradicionais.   

No que tange ao processo de interação entre a comunidade local e os 

turistas, todos os moradores da comunidade que foram entrevistados, responderam que 

há um bom relacionamento. Essa resposta corrobora  o que foi observado nas 

caminhadas transversais e nas atividades desenvolvidas na aldeia. Uma das 

entrevistadas responde ―Bom, o turista procura saber como se pega o caranguejo e os 

peixes nas camboas‖; ―Bom, os turistas respeitam, procuram saber sobre a vida na 

aldeia‖, ―se for só para visitar a aldeia e ir embora, é bom‖. O cacique entende como 

―positivo, gera renda para os canoeiros e os turistas procuram saber mais sobre a 

comunidade‖. 

Destacamos a importância que os povos e comunidades tradicionais, com o 

seu conhecimento sobre a dinâmica ecológica e do território, como determinantes na 

conservação da biodiversidade podem ser utilizadas como ferramentas nas tomadas de 

decisões na gestão dos recursos locais.  O reconhecimento legal dos direito à terra e 

águas constitui-se no caminho sustentável para a sobrevivência dos povos potiguara e 

do meio ambiente. 

O Povo potiguara do litoral norte da Paraíba vive da apropriação de uma 

diversidade de recursos biológicos do território. Assim, a subsistência da aldeia 

apresenta maior evidencia nas trocas ecológicas com o meio ambiente diferentemente 

dos centros urbanos que possuem seus fios de ligação com as trocas econômicas no 

mercado. 

                                                           
41

 Conforme Odum (1983) habitat de um organismo é o lugar onde ele vive. Pode referir-se também ao 

local ocupado por uma comunidade inteira ou o local onde se direciona para procurá-lo.  
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Por viverem no ambiente rural, esses povos são forçados a adotar 

mecanismos de sobrevivência que garantam um fluxo ininterrupto de bens materiais e 

energia dos ecossistemas. Nesse contexto, é adotada predominantemente uma 

racionalidade econômica de valor de uso que, em termos práticos é representada por 

uma estratégia multiuso que maximiza a variedade de bens produzidos, a fim de atender 

as necessidades das famílias que formam a aldeia, durante o ano inteiro. Essa 

característica é responsável por uma relativamente alta autossuficiência das famílias e 

comunidades (TOLEDO, 1990) 

A forma de subsistência resulta numa utilização máxima do território, na 

reciclagem de materiais advindos da própria natureza e com a diversificação dos 

produtos obtidos dos ecossistemas e especialmente, a integração de diferentes práticas: a 

pesca, a coleta, a caça, criação de animais, a agricultura e artesanato. Como resultado, 

sua subsistência implica  a geração de conjuntos de produtos, incluindo os alimentos, os 

instrumentos e materiais domésticos e de trabalho, remédios, madeira, fibra, alimento 

para os animais, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

3. OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA APA DO MAMANGUAPE: 

TERRITORIALIZAÇÃO-DESTERRITORIALIZAÇÃO-

RETERRITORIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a mesma materialidade, atualmente utilizada para construir um 

mundo confuso e perverso, pode servir a ser uma condição da 

construção de um mundo mais humano (Milton Santos) 
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O Capítulo terceiro, traz a tentativa de compreensão das diferentes 

territorialidades encontradas no território indígena potiguar. Para tanto, discutiremos a 

importância da dinâmica, Territorialização-Desterritorialização-Reterritorialização (T-

D-R), a partir da perspectiva do território usado, de acordo com  a concepção de Milton 

Santos. Nas páginas que seguem afirmaremos o nosso entendimento dessa concepção 

como uma importante ferramenta teórico-metodologica para compreendermos as 

transformações socioespaciais em curso, como a expansão da carcinocultura, a 

consolidação dos Movimentos Sociais, dentre outras territorialidades. 

Analisaremos objetivamente, as atividades econômicas desenvolvidas 

tradicionalmente pela população indígena na área decretada como APA do 

Mamanguape. O objetivo basilar de sua criação foi garantir a conservação do habitat e a 

proteção do Peixe-Boi Marinho. A esse objetivo, outros se somaram, tais como a 

conservação da flora e dos recursos hídricos, a melhoria da qualidade de vida das 

populações residentes na área, o fomento ao turismo ecológico e a educação ambiental. 

 

3.1 Territorialização/Desterritorialização/ Reterritorialização 

ANAMA POTIGÛARA AUÎERAMANHE O-S-EKOBÉ-NE O 

TUIBAEPAGÛAMA YBY-PE, GÛI-XÓBO MEMÉ, O-PYTÁ-NE 

MARAMONHANGA SAYNHA POPYATÃBABA BÉ TYM-A ORÉ PYÁ 

NHYÃ ABÉ, AMBITE ORÉ POROMONHANGABA RESÉ. 

 

O povo potiguara sempre viverá na terra dos seus antepassados, 

mesmo partindo; permanecerá a semente da luta e resistência 

plantada em nossas mentes e corações, para o futuro das nossas 

gerações. (josafá freire potiguara) 

 

O foco de nossa análise está nos elementos externos à fronteira étnica 

Potiguara. A partir do processo de regularização do território tradicional indígena da 

aldeia Tramataia e de suas repercussões, tanto do ponto de vista atual, a exemplo das 

relações que os Potiguaras estabeleceram internamente e externamente ao grupo étnico 

e com a pesca artesanal, quanto ao considerarmos a organização e a construção da 

territorialidade por ser esta: 

 

[...] definida como um conjunto de relações que se originam num 

sistema tridimensional sociedade – espaço – tempo em vias de atingir 

a maior autonomia possível, compatível com os recursos do sistema 

(RAFFESTIN, 1993, p. 160) 
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Realizamos a transposição teórica da des-re-territorialização para nosso caso 

empírico. Apresentamos a reterritorialização em sentido ―aplicado‖ a fenômenos 

concretos vivenciados durante nossos trabalhos de campo, realizados na T.I (Terra 

Indígena)  potiguara e U.C (Unidade de Conservação), na modalidade de  APA (Área de 

Proteção Ambiental) do Mamanguape, mais especificamente com a aldeia Tramataia, no 

município de Marcação que, segundo IBGE (2010),  é o segundo município rural do 

país com a maior concentração de Indígenas.   

Nesse sentido, objetivamos identificar e explicitar aspectos da dinâmica 

territorialização-desterritorialização-reterritorialização (T-D-R) que julgamos 

relevantes, referendando-nos na bibliografia de referência já apontada.  

Para produzir um conhecimento a partir da realidade dos povos potiguara 

optamos pela leitura e adesão teórica e metodológica do geógrafo Milton Santos, por ter 

sido pioneiro no estudo do território usado e renovador, centrado em princípios do 

materialismo histórico e dialético como método de interpretação. Foi um dos métodos 

predominantes no movimento de renovação da geografia, ocorrido no período 

compreendido entre os anos 1960-1980, a partir de elaborações sobre a relação tempo-

espaço como materialidade central da dialética sócio-espacial. Tempo e espaço foram e 

são considerados, por muitos pesquisadores, como categorias analíticas fundamentais da 

geografia numa perspectiva materialista (SAQUET, 2008)  

Analisaremos, pois, os processos de T-D-R partindo do reconhecimento da 

importância do movimento dado ao território e seus desdobramentos, como 

territorialidade e territorialização. 

Portanto, os processos geográficos de T-D-R apresentam-se como 

importante eixo analítico para interpretarmos a atuação dos povos potiguara na sua 

relação com a terra e na construção de novos territórios da produção pesqueira artesanal. 

No caso específico do processo de demarcação de terras indígenas no litoral norte da 

Paraíba verificamos  a sobreposição de T.I e U.C (Mapa 12), evidenciamos múltiplos 

processos de T-D-R desenvolvidos após a instalação dessas aldeias  pelo Governo 

Estadual e Federal. 

Os processos geográficos de T-D-R não são estanques, pelo contrário, 

configuram-se como processos dinâmicos inerentes à própria sociedade. Assim, o fato 
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dos potiguaras terem a demarcação de algumas terras – o que se configura na retomada 

do seu território (reterritorialização) – não significa que tenham encerrado esse 

processo. Constatamos, durante a realização do trabalho de campo e do aprofundamento 

da pesquisa bibliográfica, que a sobreposição das T.I e U.C  provocam movimento na 

dinâmica das T-D-R,  promovendo no campo das condições objetivas de sobrevivência, 

a luta e a reafirmação constante nesse lugar. Por isso, os processos geográficos de T-D-

R não são encarados como uma fórmula matemática em que o somatório de fatores gera 

um resultado definitivo. 

A dinâmica T-D-R na relação T.I e U.C envolve dimensões materiais e 

imateriais. As dimensões materiais dizem respeito às questões de infraestrutura, que 

geralmente é precária, associadas à falta de uma verdadeira política de garantia de 

direitos de cidadania e de financiamento para as atividades pesqueiras e agropecuárias. 

No plano da dimensão imaterial, entram em cena aspectos culturais e também de 

relações sociais.  

 

Figura 10: Mapa de demarcação de terras indígenas no litoral norte da Paraíba 

 
Fonte: ICMBio, 2014. 

 

Para compreender o processo de T-D-R nesse chão concreto de relações 

socialmente construídas, voltaremos à década de 1930, a chegada do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI) que instalou um posto indígena na aldeia São Francisco. Na 
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ocasião, o encarregado do posto denunciava que as matas da região estavam sendo 

devastadas devido à grande quantidade de árvores derrubadas para o fornecimento de 

madeira à indústria têxtil da poderosa família Lundgren, donos da Companhia de 

Tecidos Rio Tinto (CTRT), conhecida no Brasil inteiro por meio da cadeia de lojas 

―Casas Pernambucanas‖, acelerando o processo de invasão do território indígena e de 

destruição dos ambientes. A fábrica de tecidos se instalou às margens do rio 

Mamanguape, limite sul do atual território indígena. O corte intensivo de madeira 

estaria causando, segundo o encarregado, a extinção da caça e o prejuízo à proteção das 

nascentes. Na década de 1970, a indústria já ocupava uma área de 80 Km
2
 da antiga 

Sesmaria, incluindo ―terras de tabuleiro e matas, repletas de madeiras valiosas‖ 

(AMORIM, 1970) 

Os Potiguaras afirmam que a maior destruição das matas e tabuleiros 

aconteceu com a chegada das usinas de cana-de-açúcar, a partir de fins dos anos 

1970. Podemos constatar o impacto das destilarias de álcool nos territórios 

indígenas, 

 

Os anos 70 e 80 são marcados pelo aumento da pressão sobre o 

território indígena com a instalação definitiva das destilarias de álcool 

na região, tendo consequências mais drásticas sobre a comunidade 

indígena. Primeiro porque foi permitida a implantação da 

agroindústria dentro do território Potiguara, às margens do rio 

Camaratuba, em meio a toda a mobilização dos índios pela 

demarcação da área. E segundo porque a instalação das usinas não foi 

um fato isolado, mas fazia parte do contexto do Programa Nacional do 

Álcool lançado em 1975 pelo governo brasileiro. Assim, algumas 

dezenas de plantadores de cana-de-açúcar invadiram o território 

Potiguara para produzir a matéria prima para as destilarias. A 

plantação da cana ocupou a maior parte do que originalmente eram as 

matas e os tabuleiros, desmatando-os e limitando áreas de coleta de 

mangaba, caju e batibutá, só para citar o mínimo. (CARDOSO, 2012, 

p. 17) 

 

Com as transformações do território, vieram os prejuízos causados às 

atividades de pesca artesanal que foram prejudicadas, uma vez que as usinas, ao 

despejar o vinhoto nos rios, causavam grande mortandade de peixes, crustáceos e 

moluscos. 

 

A demarcação das terras indígenas, por um lado, representa uma 

grande conquista de uma luta histórica, mas por outro, não impede o 

avanço da cana, maior ameaça à sustentabilidade do território 
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atualmente, uma vez que alguns Potiguara associam-se aos usineiros 

na implantação das monoculturas. Por isso, nas décadas de 80 e 90 a 

criação de unidades de conservação na região buscou proteger 

fragmentos de Mata Atlântica remanescentes, com a criação da 

RESEC Mata do Rio Vermelho em 1984, da ARIE Mamanguape em 

1985, da REBIO Guaribas em 1990 e da APA Barra do Rio 

Mamanguape em 1993 (CARDOSO, 2012, p. 19) 

 

Nos estudos desenvolvidos por Liedke (2007) e Sampaio (2015), ambos 

afirmam que, na década de 1990, com o incentivo de empresas privadas que investiam 

na carcinicultura no litoral do nordeste brasileiro, algumas famílias Potiguara 

construíram tanques para a produção de camarão sobre áreas de manguezais nas 

margens próximas à foz do rio Mamanguape. Esse tem sido um dos principais pontos de 

conflito entre as aldeias indígenas e Ibama, uma vez que a carcinicultura está sendo 

desenvolvida numa área de sobreposição da APA e da TI. 

Sendo assim, visualizamos o espaço geográfico APA e TI, entendido como 

aquele espaço que é utilizado pelo homem e do qual ele se apropria. O resultado dessa 

relação seria a ―produção do espaço geográfico‖. Portanto, no espaço, as relações 

sociais se materializam e se reproduzem, gerando territórios a partir das relações de 

poder. 

Com o avanço do processo dominante de mundialização do capital, 

generalizou-se o discurso de um mundo cada vez mais desenraizado, móvel, fluido 

(virtual), em detrimento de um mundo mais enraizado (territorial). Para Haesbaert 

(2002), o conceito de território é o mais difundido na Geografia e a maioria dos 

trabalhos focaliza sua destruição, ou seja, a desterritorialização, sem deixar claro que 

concepção de território se encontra por trás desse processo. 

 

Temos, então, dependendo da ênfase a um ou outro de seus aspectos, 

uma desterritorialização baseada numa leitura econômica 

(deslocalização), cartográfica (superação das distâncias), ―técnico-

informacional‖ (desmaterialização das conexões), política (superação 

das fronteiras políticas) e cultural (desenraizamento simbólico-

cultural). Na verdade, parece claro, são processos concomitantes: a 

economia se multilocaliza, tentando superar o entrave distância, na 

medida em que se difundem conexões instantâneas que relativizam o 

controle físico das fronteiras políticas, promovendo, assim, um certo 

desenraizamento das pessoas em relação aos seus espaços imediatos 

de vida. Mas o que se vê, na realidade, são relações muito complexas. 

[...] A desterritorialização que ocorre numa escala geográfica 

geralmente implica uma reterritorialização em outra [...] 

(HAESBAERT, 2002, p. 132-3) 
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Partindo do território vivido dos pescadores artesanais  potiguaras, em 

outras palavras, do chão da aldeia, construímos um prospecto do lugar, denominamos 

como processos geográficos de Territorialização-Desterritorialização-Reterritorialização 

(T-D-R), pois a criação de territórios seria representada pela territorialização, a sua 

destruição (por mais que seja temporária) pela desterritorialização e a sua recriação 

pelos processos de reterritorialização (CHELOTTI, 2013) 

Assim, existem algumas especificidades no cerne desse processo geográfico 

que destacamos como importantes, a primeira refere-se ao fato de que os potiguaras 

retornam ao seu lugar de origem através de muitas lutas e organização política, gerando 

re-territorialização;  a segunda refere-se à concentração desses aldeamentos, que 

ocorreu basicamente em dois municípios, Baia da Traição e Marcação, compondo a 

maior densidade de povos indígena potiguara, no entanto, constatamos que não é um 

processo uniforme em toda a região; e a terceira é a que se refere às políticas públicas 

específicas, visando atenuar as reivindicações dos movimentos sociais, por parte do 

Governo Federal ou do Governo Estadual. 

Conquanto tenham sofrido processos de desterritorialização por muitos 

anos, morando em taperas de pau-a-pique, sendo alocados em terras de ninguém por 

configurarem-se, nos moldes da lei, como terras improdutivas, e que do ponto de vista 

cultural,  foram apartados dos seus costumes, ritos e formas de organização tradicional, 

a nação potiguara resiste até os dias atuais reafirmando-se culturalmente no território. 

Como estratégia, buscam a agricultura familiar, que na linguagem local denomina-se 

por  ―plantação branca
42

‖, e  a pesca artesanal. 

Nas vivências no lugar denominado Aldeia Tramataia, os indígenas 

manifestam de forma direta e clara várias expressões territoriais da questão social a 

partir dos elementos materiais e imateriais simbólicos. Confirmamos que o território 

social consiste em um produto do imaginário humano, sendo assim, o espaço geográfico 

tem que ser pensado e se metamorfoseia passando do estado de representação para 

constituir um território. Contudo, chega-se ao denominador comum – O território social 

é uma reprodução do real. A aldeia Tramataia possui seus próprios códigos, suas 

representações, construções da realidade, que se revelam como instrumentos de poder. 

                                                           
42

 Plantação Branca refere-se ao cultivo de espécies vegetais nativas do território, tais como:  mandioca, 

inhame, batata doce e frutas locais como caju, manga, seriguela, goiaba, dentre outras.  
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De acordo com (RAFFESTIN, 1993), pensar o território implica ainda compreendê-lo 

através das relações de poder. 

O trabalho, com seu caráter ontológico e constitutivo do ser social 

(LUKÁCS, 1978), na pesca artesanal conduziu-nos para a compreensão de que o 

território deve ser também apreendido como síntese contraditória, como totalidade 

concreta do processo, modo de produção, distribuição, circulação, consumo, 

articulações e mediações supraestrutais (políticas, ideológicas, simbólicas etc). O Estado 

nessa perspectiva assumiu o papel da regulação (OLIVEIRA, 1999, p. 63-110). O 

território é, assim, produto concreto da luta de classes travada pela sociedade no 

processo de produção de sua existência. A partir do lugar, chegamos  à conclusão de 

que são as relações sociais de produção e o processo contínuo/contraditório de 

desenvolvimento das forças produtivas que dão a configuração histórica especifica ao 

território. Para uma melhor compressão acrescentamos as ideias de Oliveira (1999)   

 

A rebeldia histórica do campesinato, abriu possibilidades para que sua 

luta por uma fração do território capitalista (a luta pela terra) levasse-

os a lutar por um outro território, diferente do capitalista. Neste 

processo de luta e de produção autônoma, o campesinato em 

diferentes partes do mundo, começa a construir um outro território, 

um outro mundo possível (OLIVEIRA, 1999, p. 6) 

 

A realidade da T.I e U.C (APA do Mamanguape (PB) incide nos interesses 

conflitantes sobre o uso e a ocupação de um mesmo território que gera disputas de 

diversos níveis. Compreender as transformações territoriais no processo de 

desenvolvimento da agricultura e pesca artesanal contemporânea é uma questão central.  

O que nos leva à pergunta: por que o território é objeto de disputa? Quais os efeitos das 

transformações capitalistas sobre os pescadores artesanais indígenas potiguara, do litoral 

norte da Paraíba? 

Disputas por território podem ser exemplificadas por diversas ações 

conflituosas nessa sobreposição territorial, tais como: ocupação, reintegração de posse, 

regularização fundiária, dentre outras. Ações judicias envolvendo disputa de terra, com 

o caso Monte Mor, às quais os potiguaras da Aldeia Tramataia, mesmo estando com 

suas terras demarcadas, são solidários com as demais aldeias que estão em processo de 

demarcação. As falas são contundentes a esse respeito. 
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a gente é assim... como colmeia de abelha... mexeu em uma o resto 

vem pra cima! (Cacique Elias da Aldeia Tramataia). 

No caso de luta por terra pelos nossos direitos nós paramos tudo e 

vamos ajudar nossos irmãos (Linda – marisqueira da aldeia 

Tramataia). 

É preciso ser únicos na luta para ganhar força diante de tantas 

injustiças e retiradas de direitos... a nossa luta é uma só! (Bruno – 

indígena e estudante universitário). 

Nossa luta é diária diante de mais de 500 anos de perdas, não podemos 

arredar o pé nem um estante... vigilantes e atentos sempre!  (Capitão – 

indígena e funcionário da UFPB). 

 

A disputa pelo espaço–tempo, conforme Júnior (2010), pode ser 

representada nos estudos de manifestações culturais que apontam o movimento dialético 

da sociedade e a luta pela apropriação do espaço. A compreensão dos conflitos implica 

considerar também as diferenciações espaciais geradas no seio da vida cotidiana. Como 

a realidade vivida na sobreposição estudada onde temos o caso da carcinocultura 

industrial e a pesca artesanal. Fernandes (2008) em suas reflexões pontua que, 

 

Pensar o território nesta conjuntura deve-se considerar a 

conflitualidade existente entre o campesinato e o agronegócio que 

disputam territórios. Esse compõe diferentes modelos de 

desenvolvimento, portanto formam territórios divergentes, com 

organizações espaciais diferentes, paisagens geográficas 

completamente distintas. Nesta condição, temos três tipos de 

paisagens: a do território do agronegócio que se distingue pela grande 

escala e homogeneidade da paisagem, caracterizado pela 

desertificação populacional, pela monocultura e pelo produtivíssimos 

para exportação; o território camponês que se diferencia pela pequena 

escala e pela heterogeneidade da paisagem geográfica, caracterizado 

pelo frequente povoamento, pela policultura e produção diversificada 

de alimento – principalmente – para o desenvolvimento local, regional 

e nacional; o território camponês monopolizado pelo agronegócio, que 

se distingue pela escala e homogeneidade da paisagem geográfica, e é 

caracterizado pelo trabalho subalternizado e controle tecnológico das 

commodities  que se utilizam dos territórios camponeses 

(FERNANDES, 2008, p. 296) 

 

A partir da realidade concreta do lugar, chega-se à conflitualidade, daí 

poderemos realizar uma leitura da espacialização e da territorialidade. A conflitualidade 

está nos genes constitutivos do processo de formação do capitalismo, do campesinato e 

da pesca. Assim,  a questão agrária e da pesca geram, continuamente, conflitualidades, 

uma vez que se engendram no movimento de destruição e recriação das relações sociais 
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próprias da questão social (territorialização, desterritorialização, reterritorialização do 

capital e do campesinato como também da pesca). 

A conflitualidade é o processo de enfretamento perene que explicita o 

paradoxo das contradições e das desigualdades do sistema capitalista, evidenciando a 

necessidade do debate permanente, nos planos teóricos e práticos, a respeito do controle 

político e de modelos de desenvolvimento (FERNANDES, 2007) 

Perante a situação vivenciada no território, há necessidade de reflexão sobre 

o papel do Estado, imbricada  às políticas territoriais, na busca da compreensão de sua 

escala e sua multidimensionalidade. Nessa perspectiva, ―quando o território é concebido 

como uno, ou seja, apenas como espaço de governança e se ignora os diferentes 

territórios que existem no interior do espaço de governança, temos então uma 

concepção reducionista de território‖ ( FERNANDES, 2007, p. 82). Assim, o conceito 

serve de sustentação aos instrumentos neoliberais de dominação das políticas. 

A elucidação com relação à sobreposição e aos direitos da Unidade de 

Conservação e dos índios, gerou a necessidade de apreender a existência cronológica 

das duas partes interessadas nesse conflito, a APA e os índios. A APA Barra do Rio 

Mamanguape foi criada em 1993, enquanto a existência dos índios Potiguara na TI 

Potiguara advém de antes da colonização do Brasil. Portanto, o direito concernente às 

terras tradicionalmente ocupadas pela População Indígena deve ser preservado, 

conforme previsto no art. 231 da Constituição Federal vigente, além da previsão de 

todas as anteriores Constituições Brasileiras, das épocas Colonial, Imperial e 

Republicana. 

Segundo Ricardo (2004), os indígenas  possuem de forma implícita um 

contrato com a natureza, prevendo um alto grau de sustentabilidade, utilizando os 

recursos naturais, caça, pesca, coleta e agricultura, até que estes comecem a diminuir, 

então buscam uma nova área, respeitando a recomposição total da área anterior, para em 

seguida retornar a utilizar a mesma área. Ao contrário de outras etnias que utilizam os 

recursos naturais de uma forma tão intensa que torna inviável sua restituição. Contudo, 

por causa das demarcações, possuem, na atualidade, um território restrito, gerando 

muitas fragilidades e promovendo desta forma a prática de algumas formas de pesca 

consideradas ilegais. Os potiguara vem buscando, o apoio do Poder Público e também 

da iniciativa privada para implementar, de maneira mais sustentável, seus recursos 
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naturais para suprir a necessidade de todos os índios da TI, sem prejudicar a 

biodiversidade, mas também sem comprometer a sobrevivência dos indígenas.  

Como afirma Costa e Andrade (2012), o art. 231 da Constituição determina 

que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes. Já o art. 225, aduz que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público garantir esse direito, definindo, 

em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 

lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção.  

Contudo, a UC só é instituída e regulamentada através da lei que cria o 

SNUC, Lei nº 9.985/00, uma norma infraconstitucional que não pode ir de encontro  à 

norma constitucional, sendo a criação da UC realizada por decreto. Assim, o usufruto 

previsto aos índios, por ser previsto pela Constituição Federal através de um artigo de 

aplicação imediata e eficácia plena, deve ser aplicado e respeitado no momento que 

existe uma sobreposição de uma TI e uma APA. 

Nas caminhadas transversais, em conversas com pescadores e pescadoras 

artesanais indígenas que proporcionaram reflexões  sobre essas questões,  os moradores  

afirmam: 

 

Antigamente o contato do IBAMA com a gente era muito difícil... 

tivemos muitas brigas cada uma mais feia do que outra de chegar ao 

ponto de até o exército vim para a aldeia! Mas a gente botou todos 

para correr e mostramos que não é assim que funciona! Hoje em dia 

tudo mudou, o IBAMA quando vem aqui pede licença como vocês da 

Universidade. Na conversa tudo se resolve! (Maria, 51 anos – 

marisqueira). 

 

Sabemos como é difícil receber um não do IBAMA ou um é proibido 

para usar um território que é nosso... Mas se IBAMA não existisse... 

toda essa lindeza estava destruída, com certeza! (Cacique Elias da 

Aldeia Tramataia). 
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Perante tal complexidade
43

, analisamos a intervenção dos entes 

governamentais para identificar a aplicação da legislação ambiental aos casos em 

desacordo, e às formas de encaminhamento encontradas para a superação dos conflitos 

socioambientais provenientes da carcinicultura alocada na APA do Mamanguape. Os 

embates envolvem de modo particular, os carcinicultores, a população residente e os 

órgãos de gestão do meio ambiente, com atuação na área definida como de preservação 

permanente. Trata-se da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Manguezais da 

Foz do Rio Mamanguape, declarada em 1985, por meio do Decreto nº 91.890, cujo 

território se encontra no interior da APA em questão. (ANDRADE, 2010) 

Há o surgimento de uma questão proporcionada pela ausência de interação e 

cooperação entre os órgãos ambientais da esfera estadual e federal, bem como com a 

FUNAI
44

, responsável pelos interesses dos aldeamentos indígenas, estando os três 

envolvidos com a gestão pública desse território. Os conflitos implicam  o confronto 

entre preservação ambiental, sobrevivência de algumas famílias e expectativa de lucro 

de empresários, inclusive do segmento indígena, e proprietários fundiários, no caso 

específico da APA da Barra do Rio Mamanguape. 

Com a população indígena da região, ou seja, com os índios Potiguara que 

vivenciaram o fenômeno da superposição de áreas (APA sobre Terras Indígenas), o 

processo de criação da APA da Barra do Rio Mamanguape procedeu-se de forma mais 

traumática. Isso, talvez, pela interpretação da lei de forma inflexível, por parte do 

IBAMA, gerando conflitos de compreensão legislativa entre os agentes públicos, de um 

lado, e a FUNAI e alguns pesquisadores da Universidade, que atuavam na reserva 

indígena Potiguara, de outro lado. 

Diante das normas ambiental e indígena analisadas, observa-se que a APA 

Barra de Mamanguape é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, admitindo, 

com isso, a presença de pessoas na área. Ademais, é importante frisar que a presença de 

índios numa área protegida não significa que essa população tradicional irá degradar a 

                                                           
43

 Complexidade ambiental na concepção de Leff (2000), a complexidade interpretativa que diante do 

conhecimento objetivizante, a verdade fundada sobre fatos duros da realidade e o saber como dominação 

da natureza, a hermenêutica abre os caminhos dos sentidos dos discursos ambientalistas. O ambiente 

parece assim como um campo heterogêneo e conflitivo no qual se confrontam saberes e interesses 

diferenciados e se abrem as perspectivas do desenvolvimento sustentável na diversidade cultural. 
44

 Os órgãos indicados são a Superintendência da Administração do Meio Ambiente SUDEMA, o 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e a Fundação 

Nacional do Índio. 
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biodiversidade, haja vista que os princípios étnicos indígenas já buscam essa 

preservação naturalmente. Diferentemente da ação realizada por empreendimentos 

instalados com licença ambiental em áreas de proteção, pois as empresas sempre visam 

o lucro, independentemente de degradar ou não o ambiente. Principalmente se a 

atividade realizada é a monocultura de cana de açúcar. 

O maior problema presente está próximo da APA do Mamanguape e da TI 

potiguara, na sobreposição que ocorre com a TI Monte mor e o monocultivo da cana de 

açúcar, que afeta toda APA do Mamanguape. Conforme Costa e Andrade (2012), o uso 

dos agrotóxicos pela indústria sucroalcooleira para controlar o crescimento de plantas 

daninhas e fomentar o crescimento da produção canavieira proporciona contamina o 

solo,  os rios e  os aquíferos, prejudicando a saúde humana, a biodiversidade, além de 

causar danos para a própria agricultura, haja vista o empobrecimento do solo. 

 

É coisa danada de ver, os índios arrendam suas terras trabalhando para 

a indústria da cana de açúcar, lidam com veneno sem nenhuma 

proteção é tudo adoecendo isso vem diminuindo um pouco com a 

ajuda da SESAI que orienta... mas os índios muitos desobedecem... a 

cana de açúcar é uma coisa ruim pra gente, índio... e quando os 

pequenos comem do catoco de cana terminan ficando doentes por que 

tem veneno é uma luta! (Zefinha, 41 anos – marisqueira – aldeia 

tramataia). 

  

O empenho em jogo é dos oligopólios, conforme Sebrae (2005, p. 163), 

grandes marcas como Abbot, Navaris, Bayer e Ecoscience, estão mais interessadas no 

desenvolvimento de plantas transgênicas resistentes às pragas e na comercialização dos 

seus produtos. Portanto, não há preocupação com a biodiversidade ou a saúde humana, 

mas apenas com o desenvolvimento econômico e a lucratividade. Tal situação ocorre 

em nível mundial, como bem observa Pinheiro, Nasr e Luz (1998, p. 140), ao dizer que 

não só no Brasil, mas em todo o mundo, as estruturas de governo foram transformadas 

em cartórios para proteger graciosamente os interesses das indústrias multinacionais. Os 

autores comentam ainda sobre a contaminação ambiental e alertam para a negação por 

parte das empresas e do próprio governo brasileiro, concernente à existência de venenos 

poderosos como as DIOXINAS e FURNOS, TCAB, TCAOB, além de outras 

substâncias maléficas, contidas nos agrotóxicos. 
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3.2 A construção da linha do tempo na perspectiva de direitos para os povos 

indígenas Potiguara 

A I Conferência Nacional de Política Indigenista constituiu-se como uma 

importante instância de participação social diferenciada, promoveu de forma afirmativa 

um espaço de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública e as duas nações 

indígenas do Estado da Paraíba, os potiguaras e os Tabajaras. 

Nas rodas de conversa, produzimos um quadro-síntese a partir das 

formulações de diretrizes, que foram construídas na forma de propostas, e direcionadas 

à política nacional indigenista, com o objetivo de incidir na consolidação e 

aprimoramento dos direitos já reconhecidos pela Constituição Federal de 1988. Ao 

avaliar a ação indigenista do Estado brasileiro, as representações indígenas construídas 

nas conferências territoriais foram fundamentais  para o levantamento da realidade 

local.  

A realidade, analisada por quem a vive, quebra toda uma lógica de 

colonização imposta a esses povos há décadas. Essa dinâmica desenvolvida nas 

conferências territorial e estadual possibilitou a vocalização do território para a 

reafirmação dos seus direitos constitucionais. Como também pautaram ações e 

indicaram políticas específicas que deverão ser construídas, de forma participativa,  na 

perspectiva da descolonização da relação do Estado brasileiro com esses povos. 

Ocorreram duas conferências,  a territorial no município de Baia da Traição 

e a estadual em João Pessoa (PB).  As propostas foram divididas nos seis eixos 

temáticos trabalhados durante o processo de realização da Conferência Estadual, 

direcionados a uma reflexão contextualizada sobre os princípios da proteção territorial, 

da participação social  e do direito à consulta, do desenvolvimento sustentável, dos 

direitos individuais e coletivos, da reafirmação da diversidade cultural e étnica do Brasil 

e do direito à memória e à verdade. 
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Figura 11: Conferência estadual da Política Indigenista 

 
Foto: Emanuel Silva (2015) 

 

Figura 12: Conferência Territorial da Política Indigenista 

 
Foto: Emanuel Silva (2015) 

  

Na construção da linha do tempo do marco histórico das conquistas 

potiguara, temos a luta e resistência que, segundo os próprios afirmam, é parte 

constitutiva do cotidiano da vida e, sem ela, o índio já teria sido exterminado. Ao longo 

dos anos e dos séculos, (con)vivem com adversidades de todos os níveis, 

metamorfoseadas de todas as formas e métodos. Ao seu modo e em seu ritmo, utilizam 

dos seus valores, da sua espiritualidade e de suas estratégias de ser e viver, com isso 

todo conhecimento vai sendo repassado de geração a geração. Esse saber são riquezas 

valiosas de um tesouro extraordinário que não foi sucumbido pela ganância do não 

índio. A aldeia é o centro da vida.  
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A dimensão pedagógica e política caminham juntas no território, e suas 

expressões estão na essência das relações sociais estabelecidas na vida cotidiana. Está 

sempre acontecendo e pode ser observada na convivência das crianças e dos jovens com 

os pais e com os anciãos, nas atividades laborais da pesca e agricultura; assim como a 

orientação das lideranças religiosas, que vão incutindo nas novas gerações todo um 

aprendizado dos rituais que acontecem em casa, na oca, na igreja, nas furnas, tornando-

se celeiro de fertilidade da fé e da crença Potiguara. 

O Toré (Figura 15) e as práticas cristãs são ações educativas que acontecem 

no campo religioso Potiguara, essenciais para aquela etnia, que, em alguns momentos, 

podem até ter uma formação sistemática, mas não são práticas necessariamente formais. 

A aprendizagem indígena tem, na instância religiosa, um dos seus principais pilares, 

mas não a única via, uma vez que existem várias maneiras de se processar a educação 

na aldeia (LIBÂNEO, 2001) 

Nessa perspectiva, se perguntássemos a um índio ―se a dimensão sagrada é 

essencial para o povo Potiguara‖, ele poderia até ter dúvidas na resposta, num primeiro 

momento. Mas, se perguntássemos sobre a terra, a resposta consensual e imediata da 

etnia é a mesma do índio José Ciríaco Sobrinho, mais conhecido como Capitão, de que 

a terra é sagrada. É exatamente dessa dimensão sagrado-transcendental que brota e 

surge o elemento primordial do ser índio Potiguara, que é a sua crença, sua fé, fonte que 

alimenta as práticas educativo-religiosas-políticas na aldeia. Não é possível conceber 

um índio Potiguara sem a dimensão sagrada. 

 

Figura 13: Toré realizado no dia 19 de abril em comemoração ao dia do índio 

 
Foto: Elias Medeiros (2015).  
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Com base em estudos realizados na antropologia, ciências sociais, 

geografia, biologia, ecologia humana, ciências das religiões, podemos retratar práticas 

de celebração, cujo campo central é a dança-ritual Toré Potiguara, símbolo de luta 

desses povos na Paraíba, reconquista dos seus direitos sociais e identidade étnica. Uma 

pauta de reivindicações é elaborada, fruto de discussões e decisões que partem do 

―lugar‖ os desafios (Tabela 6), que exigem de todos dedicação e organização no 

território.  

 

Tabela 6: Principais desafios pautados pelos Potiguara na Conferência Estadual da Política 

Indigenista na Paraíba 

PRINCIPAIS DESAFIOS  

1 Demarcação e legalização da terra indígena de Monte Mór e Tabajara.  

2 Articulação nacional contra os projetos anti-indígenas, no Congresso Nacional.  

3 Unificação do movimento regional e nacional.  

4 Vencer o preconceito social que ainda existe contra os Povos Indígenas na sociedade 

brasileira.  

5 Melhorar a qualidade das políticas públicas nos territórios indígenas.  

6 Fortalecer a segurança pública nos territórios indígenas.  

7 Cumprimento da Lei 11.045.  

8 Fortalecimento da política indigenista (FUNAI – SESAI). 

Fonte: Roda de dialogo, na I Conferência da Política Indigenista na Paraíba (2015). 

 

Sabemos que os indígenas reivindicam um patrimônio natural que lhes foi 

usurpado violentamente, a condição de atores protagonistas nas histórias do surgimento 

do Brasil como Estado-Nação. As terras e seus primeiros habitantes, os nativos, 

denominados pelos Portugueses de ―índios‖, já existiam antes do ―descobrimento do 

Brasil‖. 

Na atualidade as lideranças indígenas da Paraíba, demonstram a vitalidade 

desses povos e o seu desejo de fortalecer a sua identidade e, na medida do possível, suas 

tradições e práticas culturais, em um mundo cada vez marcado pela globalização e 

mundialização de mercado. Paradoxalmente, as diversidades das culturas e a riqueza de 

conhecimentos, saberes e praticas tantas vezes negada pelo saber hegemônico e pelo 
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poder autoritário, são hoje reconhecidas e valorizadas, abrindo espaço para aceitação da 

diferença e do pluralismo. 

 

Tabela 7: Linha do tempo da Construção da Política Indigenista no Estado da Paraíba 

MARCOS HISTÓRICOS NA CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA INDIGENISTA NO 

ESTADO DA PARAÍBA 

Período Descrição 

1868 A articulação indígena Potiguara na região de Mamanguape. O Imperador Pedro II doa 

os títulos de posse aos indígenas. Os lotes doados fortalecem a mobilização dos 

indígenas. Todos os lotes doados foram tomados pelos senhores de engenhos da época. 

Mataram muitos índios que resistiram à invasão dos senhores de engenho. 

1868 A partir de então houve uma migração forçada das populações indígenas para outras 

regiões do país, principalmente para as terras pouco habitadas do sertão nordestino. 

1930 Criado posto indígena da Paraíba/Nísia Floresta 

1930 Recuperação do território Potiguara, Rio dos Patos até Barra de Cunhaú. 

1939 O posto foi transferido para Aldeia Forte, onde está até hoje. 

1967 A partir da criação da FUNAI começa uma nova romaria. São criadas prisões para os 

indígenas infratores, de acordo com as normas  da inspetoria. Pindoval, eram as prisões 

para crianças e adolescentes rebeldes. 

1969 Dom José Maria Pires e Dom Helder Câmara, juntos com a Teologia da Libertação, 

criam a primeira organização dos Direitos Humanos e instituem o primeiro núcleo na 

Paraíba. Um forte auxílio aos Potiguaras. 

1973 A criação do Estatuto do Índio foi prejudicial para a luta indígena, pois, muitos povos 

começaram a chamar a FUNAI de mãe. Num momento de recrudescimento da 

criminalização e perseguição dos povos indígenas pelos militares. 

1976 O movimento Indigenista não tem muita repercussão na Paraíba, o movimento indígena 

ainda é muito fraco na região. 

1978/79 O RC-MEC cria uma manipulação da história indígena com a homenagem ao índio 

Piragibe. 

1980 Houve o surgimento do movimento indígena regional 

1984 Demarcação da T1 Potiguara, São Miguel 

1987/88 Participação potiguara na Constituinte 

1988 Revista Vamos (revista feminista russa) conta com a participação feminina indígena. 

1991 Participação dos Potiguara na criação do novo Estatuto do Índio. Criação da Comissão 

Leste Nordeste. Criado o Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas 

do Brasil (CAPOIB). Caboquinho fez parte. 

1994 Caboquinho assume a coordenação geral do CAPOIB.  
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1996 08 de janeiro de 1996 – Decreto 1775. Criado por FHC, dá possibilidades para os 

interessados se articularem pela demarcação da terra indígena. 

1996 Caboquinho denuncia, na Alemanha e na Comissão Europeia,  a política indigenista 

brasileira. Denuncia o pagamento de ingresso para uma peça de teatro na caravela 

holandesa que foi usada para invadir o Brasil. No mesmo ano participou da Conferência 

Internacional Abi e Aiala, Conferência das três Américas e Caribe na Dinamarca.   

2006 Participação dos Potiguaras na CNPI 

2009 Participação dos Potiguaras na criação dos TEE‘S.  

2010 Participação dos Potiguaras na criação do SESAI. 

2012 Participação dos Potiguaras no PNGATI. 

2015 Participação das conferências Territoriais e Estadual da Política Indigenista 

2015 Participação da conferencia Nacional da Política indigenista 

Fonte: Roda de dialogo, na I Conferência da Política Indigenista na Paraíba (2015). 

 

Retratar o Toré é buscar a memória que reaviva os marcos de luta e 

resistência desse povo. Nos últimos anos, está se tornando mais frequente nas aldeias 

Potiguara a prática desse ritual que vem sofrendo mudanças, as músicas do Toré são 

provenientes tanto do acervo tradicional da memória coletiva, como de composições 

mais recentes, realizadas por alguns Potiguaras, incluindo algumas traduções para o 

Tupi (língua materna). As músicas compostas refletem experiências vividas na luta pela 

terra e valoriza o ser indígena, alguns índios se destacam  como compositores e relatam 

que, geralmente, essas músicas lhes são reveladas através de sonhos, nos quais dizem 

entrar em contato com seus antepassados, a partir dessa vivência são colocados os 

avanços (Tabela  8) da luta pela terra, pela identidade cultural na política indigenista. 

 

Tabela 8: Principais avanços pautados pelos Potiguara na Conferência Estadual da Política 

Indigenista na Paraíba 

PRINCIPAIS AVANÇOS 

1 Demarcação do território potiguara  

2 Conquista da saúde e educação diferenciada 

3 Intercâmbio entre tabajara e potiguara  

4 Reconhecimento dos Tabajaras 

5 Participação nas políticas, projetos, serviços e programas sociais dos governos. 

(Mulheres, juventude e crianças) 
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6 Estudo de delimitação da área dos Tabajaras.  

7 Criação do Campus IV da UFPB em Rio Tinto.  

8 Implantação do PROLIND.  

9 Elaboração, publicação e utilização de material didático próprio (história, livros). 

Tabajara e Potiguara. 

10  A participação na política partidária. Com a eleição da primeira prefeita indígena 

do país.  

Fonte: Roda de dialogo, na I Conferência da Política Indigenista na Paraíba (2015). 

 

Olhar para esses comportamentos é perceber o esforço dessa nação 

indígena, que aos poucos, vem promovendo o resgate de seus costumes e crenças. As 

letras das músicas também recebem influência da Igreja Católica quando evocam a 

pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Virgem Maria, Santo Rei. Ocorrem ainda 

referências aos deuses como o Sol, a Lua e a Jurema indicativos do sincretismo de 

culturas
45

.  

A reflexão sobre o que restou da identidade cultural da etnia é encontrada no 

Toré, expressão da maior marca para esse grupo indígena, como ato que ajuda a 

legitimar disputas por melhores recursos para  qualificar a vida dos que vivem na aldeia. 

Estamos nos referindo às apresentações oficiais, ao uso simbólico do ritual na luta pela 

retomada das terras. O ápice das oportunidades políticas para demonstração do capital 

cultural ocorre durante nas mobilizações  para o dia 19 de Abril, Dia do Índio, evento 

que congrega instituições diversas, como a FUNAI, representantes da Educação 

Indígena Diferenciada, organizações não governamentais, UFPB, IBAMA e Governo 

do Estado. 

O ritual Toré acontece na oca, defronte à igreja, dentro do Fórum, na 

calçada do Palácio do Governo e, no ritmo do maracá, expressa a religiosamente e 

etnicidade Potiguara. Na aldeia, ele ocorre durante todos os sábados e em datas 

comemorativas. Como disse o Cacique Ellias: ―O Toré é o símbolo que marca 

realmente a nossa identidade indígena‖. O ritual Toré é um marco de expressão na 

                                                           
45

 Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter 

filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas-

base, sejam rituais, superstições, processos, ideologias e etc. Etimologicamente, a palavra ―sincretismo‖ 

se originou a partir do grego sygkretismós, que significa ―reunião das ilhas de Creta contra um adversário 

em comum‖, que por sua vez foi traduzido para o francês syncrètisme, dando origem, consequentemente, 

à variante na língua portuguesa. 
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cultura indígena Potiguara, no processo identitário, na militância política, na formação 

de lideranças indígenas, trazendo a tona uma nova realidade que diz: os descendentes 

Potiguaras são autores de sua própria história. 

 

3.3 A carcinicultura no litoral brasileiro e seus impactos nos territórios Potiguara 

na Paraíba 

 A carcinicultura no Brasil vem apresentando um crescimento altamente 

acelerado nos últimos tempos, que impressiona em todos os aspectos, especialmente 

quando se analisa o crescimento do setor no período de 1997 a 2003 que vem ganhando 

capilaridade nos territórios tradicionais costeiros do litoral do país. O cultivo de 

camarões passou de 3.654 toneladas para 90.190 toneladas, crescimento médio superior 

a 72% ao ano. Contrariando as projeções baseadas na crescente demanda do mercado 

internacional, no ano de 2004, a produção apresentou, pela primeira vez, uma queda de 

11% (80.000 toneladas), em relação ao volume produzido em 2003 (90.190 toneladas) 

(FONSECA, 2005, p. 20) 

De acordo com Rocha e Fonseca (2005), as causas apontadas para a redução 

e o fraco desempenho estão relacionadas a quatro fatores, anunciados pelos institutos de 

pesquisas na área, que de forma sequencial, contribuíram para interromper a trajetória 

de crescimento sustentável do setor de carcinicultura. Primeiro, a ação antidumping 

impetrada no Departamento de Comércio (DOC) pelos pescadores norte-americanos, 

que foi determinante para a redução das densidades de estocagem, e para a demora da 

viabilização dos financiamentos de custeio para a produção por todo o primeiro 

semestre de 2004. A seguir, as enchentes nas principais áreas produtoras de camarão no 

Nordeste brasileiro provocaram bruscas mudanças na composição e na qualidade da 

água dos estuários dessa região. Outro fator foi o desencadeamento e disseminação da 

mionecrose infecciosa (IMN), que teve sua virulência ampliada pelo estado de estresse 

ambiental, anteriormente referido. Por último, a falta de uma política de apoio 

financeiro, no tocante a financiamentos para o produto acabado e a falta de linhas de 

financiamento para a formação de uma política de preços, que se encontram 

excessivamente baixos, agravados pela desvalorização do dólar. Verifica-se, portanto, a 

necessidade de um amplo programa de gestão de qualidade e certificação, além de um 
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ambicioso programa de promoção das exportações de camarão do Brasil que serão alvo 

de ações a serem implementadas pela ABCC, em 2005 e 2006 (ROCHA, 2005) 

Conforme Fonseca (2005), as condições apresentadas na formação 

ecossistêmica do Brasil constituem-se em vantagens comparativas e competitivas em 

relação a outros países para desenvolver a carcinicultura marinha, iniciada entre os anos 

de 1972 e 1974. A República Federativa do Brasil, durante o período de 1982 e 1984, 

por meio da extinta Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE ), em 

parceria com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) e com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), financiou cerca de US$ 22 milhões em 

projetos de produção de camarões. A espécie utilizada, Marsupenaeus japonicus, não 

obteve sucesso, devido ao fato de que necessita, dentro do seu ciclo de crescimento, de 

águas marinhas extremamente limpas e de altas salinidades para a fase de reprodução. 

Um dos projetos praticados utilizou o Litopenaeus vannamei, que provou ser eficiente, 

resultando na adoção da mesma espécie para os demais Estados que tiveram o interesse 

em iniciar a produção (BORGHETTI, 2003; FONSECA, 2005) 

A determinação de interromper a domesticação das espécies silvestres 

nacionais, como opção para viabilizar a carcinicultura no Brasil, levou o grupo pioneiro 

de técnicos e produtores a buscar uma solução com a espécie exótica Litopenaeus 

vannamei utilizada com êxito no Equador e no Panamá. A partir de então foram 

iniciadas as importações de pós-larvas e de reprodutores, no início dos anos 90. O 

desenvolvimento tecnológico dos laboratórios brasileiros consolidou-se pouco a pouco. 

Tudo isso permitiu a implantação comercial da produção de pós-larvas e o início da 

produção em meados de 1996 (DPA, 2001) e caracterizou-se, então, como uma 

estruturação de um sistema semiextensivo de produção, próprio para o País. 

Sendo assim, houve a introdução e a utilização da espécie, que pode ser 

considerada revolucionária para a carcinicultura brasileira, em cultivos comerciais que, 

em 2001, apresentou o contingente de mão de obra empregada na cadeia produtiva  de 

quase 60 mil pessoas. A produção total foi de 40.000 toneladas. A produtividade média 

foi de 4.700kg/ha/ano, numa área cultivada de 8.500 ha, colocando o país como líder em 

produtividade naquele ano. No mesmo ano, a região Nordeste foi responsável por 

93,9% da produção brasileira de camarões cultivados. O território, definitivamente 

liderou com a maioria absoluta das fazendas de cultivo de camarões marinhos instaladas 
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com menos de 20 ha de lâmina d‘água. Apenas 20 fazendas, todas com mais de 100 ha, 

concentraram 47,6% da área cultivada no País (ROCHA; RODRIGUES, 2002; 

FONSECA, 2005) 

O acelerado crescimento da carcinicultura marinha nos últimos anos, aliado 

ao seu potencial de geração de renda, oportunidade de empregos e de divisas, ocorreu na 

região Nordeste, apesar das suas desigualdades sociais. Mesmo com as excepcionais 

potencialidades dessa atividade, torna-se premente a necessidade de ações 

compartilhadas entre as instituições de fomento e de meio ambiente, de forma a praticar 

o desenvolvimento sustentável. Tais premissas constituem as bases para a adoção de 

ações como as que aqui são descritas. Na mencionada Região, a produção está 

concentrada nos estados do Rio Grande do Norte (maior área cultivada, maior produção 

e produtividade), seguido pela Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Paraíba. 

É importante salientar que a carcinicultura brasileira é uma atividade 

predominantemente de pequenos produtores, embora os grandes produtores (4% das 

unidades produtivas) representem 57% da área total de produção. Até o ano de 2000, a 

atividade contou com 17 laboratórios de maturação e larvicultura, cuja produção 

destina-se ao povoamento de 6.250 ha de viveiros cultivados, três fábricas de ração 

(alimento concentrado) e 18 centros de processamento do camarão para o mercado 

nacional e o internacional (DPA, 2001) 

A implantação da carcinicultura pelo povo Potiguara pode ser considerada 

um fato surpreendente, uma vez que, analisando a produção acadêmica e cientifica 

sobre economia indígena no Brasil e sua inserção na economia de mercado, 

especialmente no contexto da Amazônia, (SCHRÖDER, 2003), são indicadas apenas 

atividades de caráter tradicional. Os estudos realizados na região amazônica destaca o 

papel de projetos governamentais de fomento à economia indígena compatíveis com a 

proteção das florestas. No caso dos povos indígenas da Paraíba, a carcinicultura foi 

implantada com o apoio do programa COOPERAR do governo do estado e vem sendo 

mantida gerando conflitos socioambientais (ANDRADE; MOREIRA, 2008)  

No Litoral norte do Estado da Paraíba, a atividade de carcinicultura em área 

indígena teve seu ponto de partida na aldeia de Camurupim, no entanto, foi na aldeia de 

Tramataia, locus do presente estudo, que se construiu o maior número de viveiros, entre 

1997 e 1998, aproximadamente 115. Nesse período, fizemos uma série de registros e 
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observações, devido ao estágio supervisionado no NEPREMAR
46

 na graduação em 

Ciências Biológicas em que o autor desta tese participou de diversas atividades na 

época. 

Vale ressaltar que, embora a atividade agrícola familiar e a atividade de 

carcinicultura sejam alternativas à ocupação na monocultura canavieira, elas não 

garantem a independência dos produtores indígenas, porque requer certo capital inicial 

que só é obtido através de financiamentos bancários, nem sempre acessíveis  a eles 

(ANDRADE; MOREIRA, 2008) 

O desenvolvimento da atividade de cultivo de camarão nas aldeias indígenas 

do município de Marcação caracteriza-se, predominantemente, como familiar, por 

apresentar 85% da composição de mão de obra e propriedade onde a atividade é 

desenvolvida (Figura 16). 

 

Figura 14: Mão-de-obra indígena assalariada e familiar na atividade camaroeira praticada no 

município de Marcação (2006 / 2007) 

 
Fonte: Moreira; Resende; Moutinho, 2007; Andrade; Moreira, 2008). 

 

Adentrando na vida cotidiana desses trabalhadores, registramos que alguns 

produtores também contratam mão-de-obra temporária, com duração de três meses, 

batendo justamente com a periodização do ciclo camaroeiro, sendo o contrato renovado 

após um mês da despesca, esses trabalhadores são indígenas potiguaras da região. 

                                                           
46

 A RESOLUÇÃO Nº 23/2009 extingue o Núcleo de Estudos e Pesquisa de Recursos do Mar 

(NEPREMAR)  e cria o Laboratório de Estudos Ambientais (LEA), aprova seu Regulamento Interno e dá 

outras providências. O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA, no uso das atribuições definidas no inciso III do Art. 25 do Estatuto da UFPB, tendo em vista 

o que consta do Processo nº 23074.001603/08-91 e a deliberação do plenário adotada em reunião 

ordinária do dia 24 de março de 2009. 

Atividade de carcinocultura  

Atividade
familiar

Atividade
Individual



144 
 

 
 

Constatamos outro tipo de trabalho temporário (diarista), contratado 

informalmente para trabalhar no viveiro no dia da despesca, que consiste em uma etapa 

do processo produtivo altamente dependente do trabalho humano, tendo que aumentar o 

número de trabalhadores para atender a demanda dessa etapa do processo de trabalho, 

em que os valores das diárias variam entre R$ 40,00 a R$ 50,00, acrescido de três quilos 

de camarão.  

As atividades produtivas são realizadas por homens. Apesar de existirem 

duas mulheres proprietárias de viveiros, são seus companheiros que gerenciam e 

executam os negócios. Os indígenas potiguara  produtores de camarão do município de 

Marcação trabalham com viveiros de 15 a 20 camarões por m
2
, caracterizando o sistema 

semi-intensivo. A qualidade das pós-larvas colocadas nos viveiros pode aumentar, se os 

produtores colocarem aeradores em seus empreendimentos. Todavia, poucos são os 

empreendimentos que possuem esse equipamento, devido ao custo elevado da sua 

utilização. Os equipamentos utilizados para repassar a ração aos camarões na fase de 

engorda ainda são bastante rudimentares e constituem-se de pequenas telas presas a 

pneus de borracha com varas de madeira, denominadas de virolas. Esses são postos em 

vários locais do viveiro, como recipientes de rações. 

Na região, os produtores realizam esse procedimento quatro vezes ao ano, 

atingindo um percentual de 61%, como podemos visualizar na (Figura 17). Um fator 

determinante na produção corresponde ao tempo de cultivo ao qual o produtor é 

dependente, tal prática do crescimento do camarão estimulado por ração especifica, vem 

promovendo o aumento da produção devido à queda do preço do camarão no mercado 

nos últimos tempos.  

Conforme o perfil socioeconômico dos produtores de camarão, verifica-se 

nível de escolaridade baixo com 23,1% de não alfabetizados, 61,5% cursou o primeiro 

grau completo, 7,7% o primeiro grau incompleto, 7,7% o segundo grau incompleto. 

Apresentam faixa etária entre 26 e 40 anos (46,15% da população participante da 

pesquisa de campo).  

 

Figura 15: Despescas realizadas na aldeia Tramataia 
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Fonte: Estudo de campo (2015/2016). 

 

Tabela 9: Município de Marcação – Número de propriedades por carcinicultores, viveiros por 

propriedades, área destinada à carcinicultura nas propriedades, percentual de viveiros por 

propriedade e viveiros em atividade (2006/2007) 

Produtor* Propriedade 

dos 

carcinicultores 

(ha) 

Viveiros por 

propriedade 

Área 

destinada à 

carcinicultura 

(ha) 

Área dos 

viveiros na 

propriedade 

(%) 

Viveiros 

em 

atividade 

A 7,5 3 6 80 2 

B 2 2 2 100 1 

C 12 3 12 100 3 

D 9 3 9 100 3 

E 2 2 2 100 2 

F 1,5 1 1,5 100 1 

G 3,5 2 3,5 100 2 

H 1,9 2 1,9 100 1 

I 2,5 2 2,5 100 2 

J 5 1 2,5 50 1 

L 3,3 2 3,3 100 2 

M 5 2 5 100 2 

Total 65,2 26 57,2  24 

   Fonte: Moreira, Resende e Moutinho, 2007.  

  *Os nomes foram omitidos para não expor os produtores. 

 

8% 

61% 

31% 

Despesca Despescas Despescas
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Os conflitos socioambientais ocorrem desde as primeiras iniciativas de 

civilização humana no planeta. Todavia a discussão teórica sobre esses conflitos, que 

resultam da disputa entre diferentes agentes sociais por bens naturais de um 

determinado território, iniciou-se somente a partir de 1968, com o Clube de Roma e 

com a realização da I Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano, em 1972 (LIBISZEWSKI 1992; CARVALHO; SCOTTO 1995; 

LITTLE 2001; RIBEIRO 1995; ACSELRAD 2004; RUIZ 2005) 

Os conflitos relacionados aos recursos naturais ocorrem em espaços 

habitados há várias gerações por grupos humanos, que reivindicam o seu território de 

vida, portanto, esses conflitos têm dimensões políticas, sociais e jurídicas (LITLLE 

2001), como se verifica em várias comunidades tradicionais na zona costeira brasileira e 

mundial (ALIER 2012; LEROY; MEIRELES, 2013) 

Os conflitos, denominados socioambientais, ocorrem quando estão 

envolvidos grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significado 

do território, ou seja, quando, pelo menos, um dos grupos sofre ameaças quanto à 

continuidade das formas sociais de apropriação do seu meio (ACSELRAD, 2004), uma 

vez que território compreende o espaço conquistado e ressignificado pelas relações de 

poder das variadas dimensões sociais (HAESBAERT, 2004; 

MELO;SOUZA;GIUDICE, 2009) 

Com o aprofundamento do processo de mercantilização da natureza, pelo 

viés da grilagem, realidade vivida pelos povos indígenas da América Latina e do 

mundo, da biopirataria, da pilhagem dos recursos naturais e a instauração dos grandes 

empreendimentos e atividades poluidoras no geral, tem produzido impactos sobre os 

modos de vida das populações atingidas, especialmente os denominados povos ou 

comunidades tradicionais, como os Potiguaras na Paraíba, acentuando-se, assim, os 

conflitos socioambientais (SILVA, 2015) 

O grande desafio está na degradação da pseudoconcreticidade (KOSIK, 

1995), romper com as concepções reducionistas e fragmentadas no trato da temática. As 

tendências teóricas advindas da ecologia seguem influenciando o debate ambiental, de 
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forma que, mesmo a ―politização da ecologia‖ dá-se mediada por um viés naturalista, 

tecnicista ou do romantismo ingênuo (LOUREIRO, 2002)
47

 

O discurso ecológico, quando formula a crítica ao  produtivismo, não o 

apreende como lógica partícipe  do modo capitalista de produzir e se reproduzir. No 

momento em que se separa capitalismo de produtivismo, as determinações da questão 

ambiental se perdem no âmago do conflito, promovendo o fetiche da possibilidade de 

edificação de uma sociedade de ―Capitalismo Limpo‖. Essas formulações são 

direcionadas para o campo da política, promovendo, como afirma Silva (2015), o 

desconhecimento das teias que vinculam ―questão Social‖ a ―questão ambiental‖, assim 

como o papel protagonista do trabalho na superação de ambas. 

Foladori, em sua produção esclarece que,  

 

A ecologia, ao tempo que oferece luz sobre a maneira de analisar o 

entorno, também conduz a pensar no comportamento da sociedade 

humana como se fosse o de um formigueiro, sem advertir-se que a 

sociedade humana difere do resto dos seres vivo sem sua relação com 

o ambiente externo. A divisão social do trabalho e a distribuição da 

riqueza material são duas características determinantes social e 

historicamente, são precondições, e regulam o comportamento do ser 

humano com a natureza externa. Isso não sucede em nenhuma outra 

espécie de seres vivos, donde o comportamento com a natureza 

externa está regulado geneticamente e donde cada geração parte do 

zero. Na sociedade humana as relações sociais de produção 

determinam a relação com a natureza externa  (FOLADORI, 2002, 

p. 37) 

 

Acselrad (2004) afirma que identificar e estudar os conflitos é dar 

visibilidade, no debate sobre a gestão das águas, dos solos, da biodiversidade e das 

infraestruturas urbanas, aos distintos atores sociais que resistem aos processos de 

monopolização dos recursos ambientais nas mãos dos grandes detentores dos meios 

econômicos. Por isso, pesquisas são importantes para o fortalecimento da luta pela 

garantia dos direitos sociais e dos territórios tradicionais, advindos das reivindicações 

das comunidades (PINTO, 2013) 

 

                                                           
47

 Definitivamente, sem sombras de duvidas ―a grande contribuição da ecologia foi – e continua sendo – 

levar-nos a tomar consciência dos perigos que ameaçam o planeta‖ (LOWY, 2000, p. 233) 
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3.3.1 A Carcinocultura na Aldeia Tramataia: o chão concreto das relações 

sociais e de sobrevivência 

 Esses territórios possuem conflitos socioambientais de sobreposição da 

Terra Indígena Potiguara (TI) e Área de Proteção Ambiental (APA) da Barra do Rio 

Mamanguape (UC), ver  Figura18 , que se encontram expressos na documentação dos 

Procedimentos Administrativos acompanhados e instruídos pelo Ministério Público 

Federal na Paraíba no tocante aos conflitos o MP aponta como a principal causa às 

atividades carcinocultura (produção de camarão em viveiros artificiais). No ano de 

1997, iniciaram-se esforços do projeto COOPERAR para a implementação de um 

grande projeto de carcinocultura, com financiamento do Banco do Nordeste (BNB), 

envolvendo a comunidade indígena Potiguara de Tramataia, empresas privadas do ramo 

da aquicultura, a FUNAI, o IBAMA e pesquisadores da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), em uma área no estuário do rio Mamanguape conhecida como Ilha das 

Moças. 

 

Figura 16: Mapa de sobreposição entre Terras Indígenas e Unidade de Conservação.  

 
Fonte: ICMbio (2014). 

 

A carcinicultura tem sido apontada como o grande caminho para o 

incremento da produção nacional de pescados. No período entre 1996 e 2001, a 

produção aquícola no Brasil cresceu em 245%. Com isso, sua participação total saltou 
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de 8,8% para 22,3%, enquanto a pesca extrativista caiu de 91,2% para 77% no âmbito 

da produção nacional de pescados. O valor das exportações brasileiras de camarão 

saltou de US$ 14 milhões, em 1999, para US$ 244,5 milhões, em 2003, (LEROY; 

SILVESTRE, 2004) 

O Brasil é hoje o país com o maior potencial de crescimento da 

carcinocultura do mundo. No ano de 2003, a área de cultivo de camarão já havia 

atingido 15 mil hectares e mais de 90% dessa produção está localizada na região 

Nordeste, favorecida pelo clima, relevo e os investimentos em infraestrutura trazidos 

com o turismo, que propiciaram, para a expansão da atividade, estradas pavimentadas, 

eletricidade e a instalação de serviços de comunicação. Entre 1997 e 2002, o Brasil 

saltou de 18° para 7° produtor mundial (80% para exportação em 2003) e a expectativa 

dos produtores é que o país atinja a liderança mundial do mercado de camarão no ano de 

2010, tal estimativa não ocorreu, houve uma pequena diminuição por falta de 

investimentos constatato no ano de 2014. A produção nacional de camarões cresce em 

média 60% ao ano no país e, em produtividade, o Brasil já é o líder do ranking mundial, 

seguido de longe pela Tailândia. Em 2003, o Brasil produziu 90 mil toneladas de 

camarão (LEROY; SILVESTRE, 2004) 

Atualmente, todo litoral nordestino vem sendo tomado por 

empreendimentos de carcinocultura, mas não há informações atualizadas ou oficiais de 

qual a extensão do território já atingida pelo cultivo, nem a área de manguezais já 

destruídos para a construção dos viveiros. Estima-se que a área cultivada seja ampliada 

entre 3 e 4 mil hectares ao ano (LEROY;SILVESTRE, 2004). Dentro do perímetro da 

APA da Barra do Rio Mamanguape existe uma extensa área de manguezais 

relativamente preservados. Esse ecossistema, além de ser considerado pelo Código 

Florestal (Lei n° 4.771/65) Área de Proteção Permanente (APP)
48

, está inscrito como 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), abrangendo 6.000ha de mangue, cujo 

objetivo do IBAMA é estabelecer maiores restrições em relação à exploração dos 

componentes da biodiversidade desse ecossistema costeiro.  

Esta área de mangue, devido à recente expansão comercial do ramo da 

carcinocultura no litoral nordestino, vem cada vez mais se tornando foco central de 

                                                           
48

 Lei Nº. 4.771, de 15/9/65 – Código Florestal: considera Área de Proteção Permanente as florestas e 

demais formas de vegetação situadas, entre outras, em restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues. 
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disputas entre o setor privado e comunidades locais que vivem de roçados e do que é 

extraído do mangue, como caranguejo, aratu, peixe e camarão. Atualmente, dentro do 

perímetro da TI Potiguara, existe em torno de  100 viveiros de camarão nas 

proximidades dos leitos dos rios, que proporcionam tanto a degradação da vegetação de 

mangue quanto do leito do rio devido à inserção de produtos químicos no aquífero, 

ocasionando a morte de peixes e outros animais que utilizam o ecossistema manguezal 

para sua sobrevivência. Além disso, já foram registrados casos de salinização de 

mananciais aquíferos do subsolo, tornando a água imprópria para o consumo, 

prejudicando toda a comunidade que dependia desses poços para abastecimento. 

A produção de camarão em lotes pessoais ou coletivos (de cooperativas, 

associações ou empreendimentos familiares) faz parte da estratégia de expansão da 

produção comercial da carcinocultura no Nordeste brasileiro e no litoral paraibano. O 

camarão industrial é produzido no Brasil há décadas, mas o mercado de carcinocultura 

intensificou-se desde 1996, momento em que empresas privadas que atuam no norte do 

litoral da Paraíba começaram a investir nesse mercado. O fornecimento de larvas e 

ração para o cultivo é feito por diversos laboratórios da Paraíba, do Rio Grande do 

Norte e de Pernambuco, envolvidos na rede comercial da carcinocultura.  

É importante ressaltar que o custo que envolve iniciar um empreendimento 

de carcinocultura é muito alto. De acordo com dados no Dossiê da APA  (IBAMA, 

2005), o custo da construção do tanque até o início da sua operacionalização seria em 

torno de R$25.000,00. Quando se trata dos tanques nas áreas indígenas (territórios com 

legislação específica), ocorre que os empreendedores locais não possuem esse capital 

inicial, portanto as empresas e laboratórios que produzem larvas e rações financiam 

empreendimentos de indivíduos ou empreendimentos coletivos (de associações de 

moradores, por exemplo), gerando uma relação de endividamento. Os indivíduos ficam 

obrigados a pagarem as suas dívidas com as empresas com o camarão pescado, gerando, 

dessa forma, um círcuito de dependência entre os pequenos produtores e as grandes 

empresas.  

A exigência de licenciamento ambiental adequado para instalação e 

operação dos empreendimentos fica a cargo dos pequenos produtores, sendo eles muitas 
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vezes autuados pelas autoridades de fiscalização, eximindo-se, assim, as grandes 

empresas de serem consideradas as causadoras de danos e impactos ambientais
49

.  

Os danos ambientais dos grandes empreendimentos de carcinocultura, como 

a perda de habitat, extinção de espécies endêmicas da flora nativa, desestabilização do 

equilíbrio natural dos ecossistemas e desequilíbrios ecológicos, além dos impactos 

sociais, devido à pressão sócioeconômica e territorial sobre as populações, são de difícil 

quantificação nos termos da economia. Um grande problema tem sido o desmatamento 

de ecossistemas como os manguezais, cujos danos são muitas vezes graves e 

irreversíveis.  

A implantação do projeto viveiros de cultivo de camarão fere alguns 

dispositivos legais, como a Lei 4.771/65, o código Florestal, que protege os 

ecossistemas de manguezais e define áreas de proteção permanente (APP) que devem 

sempre ser preservadas, como é o caso de áreas situadas nas margens dos corpos 

hídricos. Além disso, os empreendimentos ferem o Decreto de criação da APA
50

; área 

destinada a proteger e conservar os sistemas naturais, gerando uma situação de conflito 

de uso dos recursos naturais. De acordo com a documentação pesquisada, como a 

Aldeia Tramataia está situada dentro da TI Potiguara, em sobreposição com o perímetro 

da APA da Barra do Rio Mamanguape, os indígenas que se envolveram com a 

carcinocultura buscaram o apoio institucional da FUNAI para os empreendimentos, 

através da concessão de cartas de anuência.  

A FUNAI deliberava cartas de anuência, mas como a área está sob 

jurisdição de uma Unidade de conservação ambiental gerida pelo IBAMA, e os tanques 

foram sendo construídos em áreas de manguezais, esses empreendimentos foram  

considerados irregulares,  pois não passaram pelo processo de licenciamento ambiental. 

Muitos dos tanques que foram construídos com a anuência da FUNAI foram 

embargados e os pequenos produtores autuados pela ação fiscalizadora do IBAMA na 

região. 

                                                           
49

 Os empreendimentos das empresas, situados fora da Terra Indígena, também sofrem pressão da 

fiscalização e necessitam de licenciamento. Hoje, no Ministério Público Federal da Paraíba existem 

diversos processos em torno dessas questões, incluindo Termos de Ajuste de Conduta (TAC), multas e 

pedidos de embargo de empreendimentos não licenciados. A produção na TI, a partir de pequenos 

produtores ―autônomos‖, faz parte de uma estratégia de expansão da produção, deslocando a fiscalização, 

a cobrança de licenciamento e a legalização dos empreendimentos para esses pequenos produtores. Dessa 

forma, devido às especificidades legais das áreas indígenas, torna-se indireta a ação das empresas 

envolvidas. 
50

 Decreto Federal 924 de 10/09/93. 
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Em junho de 1997, um grupo de famílias Potiguaras residentes na Aldeia de 

Tramataia, que não estavam envolvidas nos empreendimentos de carcinocultura na Ilha 

das Moças, encaminhou ao Ministério Público Federal (MPF), por intermédio do órgão 

estadual de Meio Ambiente, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

(SUDEMA), um abaixo-assinado solicitando o imediato embargo dos viveiros de 

camarão promovidos por interesses particulares, resultando na destruição dos mangues, 

onde nós pescadores retiramos o nosso sustento e de nossas famílias. O documento 

encaminhado ressaltava que essas atividades são consideradas crimes perante as leis 

estaduais e federais que protegem o meio ambiente, e que caso nada fosse feito, temiam 

que a situação resultasse em fome para suas famílias. 

Ao receber o abaixo-assinado o MPF, como mediador de conflitos 

socioambientais, abriu um Processo Administrativo para investigar o caso. Solicitou 

informações aos responsáveis pelos órgãos ambientais e indigenista (IBAMA e FUNAI) 

acerca dos fatos denunciados pelo abaixo-assinado. Com a investigação, foi ficando 

nítido que, não apenas indivíduos e famílias indígenas estavam envolvidos com a 

carcinocultura na área indígena, mas também outros indivíduos e grupos, não indígenas 

estavam investindo em construir tanques dentro da terra indígena.  

Dessa forma, uma das primeiras providências solicitadas pelo MPF à 

FUNAI foi que se definisse, dentre os envolvidos, quem era e quem não era 

remanescente indígena potiguara, uma vez que em reserva indígena operam leis 

específicas referentes ao acesso e uso de recursos naturais. Isso porque, devido à 

pluralidade jurídica prevista nas leis brasileiras, os empreendimentos de produtores 

indígenas teriam um encaminhamento diferente em relação aos viveiros de camarão que 

pertencessem a produtores não indígenas, que seriam embargados imediatamente. 

Essa condicionante étnica gerou uma série de reuniões entre famílias 

residentes na Aldeia de Tramataia e representantes da FUNAI, em que os moradores 

interessados em seguir envolvidos nos empreendimentos de carcinocultura buscaram 

confirmar-se como cidadãos indígenas através da auto e da hetero-identificação, 

suscitando um processo de definição identitária e de direitos territoriais entre os 

produtores envolvidos no projeto da carcinocultura, definindo políticas distintas 

relativas ao acesso e uso de recursos naturais. Frente a esse processo de definição de 

quem é e quem não é remanescente indígena dentre os envolvidos, o MPF, em janeiro 
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de 1999, encaminhou à FUNAI um ofício em que constava uma recomendação relativa 

às cartas de anuência emitidas por esse órgão.  

Nesse documento, o Procurador da República responsável pelo 

acompanhamento e mediação do caso sugeria ao representante da FUNAI que 

formalizasse um pronunciamento, manifestando-se claramente sobre se considerava que 

a comunidade Potiguara de Tramataia tinha legitimidade para requerer autorização e 

licença para a implementação do projeto de cultura de camarão dentro da área indígena. 

Da mesma forma, sugeriu que a FUNAI emitisse, caso confirmada a legalidade quanto 

ao aspecto étnico, a anuência em favor da comunidade, a fim eliminar a chance de 

algum dos índios imaginar que seja mais igual que os demais, e se faça dono individual 

do projeto, que pretende ser comunitário.  

Situando institucionalmente o projeto como comunitário, dado que foi 

corroborado pela FUNAI ao confirmar que se tratava de comunidade indígena, a 

atuação do MPF foi no sentido de negociar junto ao IBAMA e à FUNAI a possibilidade 

de continuidade do empreendimento, atribuindo-lhe caráter coletivo. Além disso, nos 

documentos oficiais, o projeto de carcinocultura ficou caracterizado como atividade de 

subsistência da comunidade indígena, sendo necessário para a autossustentação da 

comunidade. Assim caracterizado o empreendimento pelo MPF, no final do ano de 

1999, este solicitou ao IBAMA que verificasse a possibilidade de permitir a supressão 

de área de preservação permanente (definido no Código Florestal, Lei 4.711/65) para a 

construção de tanques de camarão desde que a exploração da atividade ocorra em 

caráter coletivo por parte da comunidade indígena interessada. 

Portanto, os interessados em se manterem envolvidos no projeto da Ilha das 

Moças tinham que se confirmar como remanescentes indígenas Potiguara obter a 

anuência da FUNAI e encaminhar esse documento ao IBAMA para solicitar a licença 

ambiental, a fim de legalizar a situação dos tanques que já haviam sido construídos, 

com o conhecimento e a autorização do então Gerente da UC. No período entre os anos 

de 2000 e 2002, a chefia da APA emitiu pareceres favoráveis à liberação da 

carcinocultura na Ilha das Moças, com base em argumentos de segurança alimentar, 

desenvolvimento sustentável da comunidade, geração de empregos, diminuição da 

pressão antrópica sobre outras áreas no estuário de rio Mamanguape. 
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Em julho de 2000 foi realizada uma reunião no MPF, convocada pelo 

representante do IBAMA e gerente da APA da Barra do Rio 

Mamanguape, e com a presença de representantes da comunidade 

Potiguara, pesquisadores da UFPB e do Procurador da República para 

tratarem do assunto referente aos viveiros de camarão da Reserva 

Indígena Potiguara, construídos dentro dos limites da APA de forma 

irregular, sem os critérios técnicos necessários e de modo a suprimir 

área de manguezais. Nessa oportunidade, o Procurador da República 

considerou que o projeto possuía respaldo legal por ser um projeto 

indígena de cunho social, e ―do ponto de vista jurídico eram passíveis 

de serem executados, sendo necessário apenas o licenciamento do 

IBAMA‖. Também nessa ocasião foi destacado que vários 

empreendedores indígenas haviam protocolado seus projetos no 

IBAMA há mais de um ano, e que esse não havia se pronunciado até 

então. Foi exigida do IBAMA pelo Procurador do MPF mais 

agilidade, uma vez que esse compreendia que se tratava de um projeto 

social. (LIEDKE; GARCIA, 2014, p. 14) 

 

Conforme Liedke e Garcia (2014), os representantes indígenas presentes 

nessa reunião pediram a compreensão do IBAMA para liberar a licença ambiental, 

argumentando que os índios só estavam querendo trabalhar para sustentar suas famílias. 

Argumentaram também que já existiam muitos empreendimentos construídos na área 

sem o licenciamento ambiental, e que caso houvesse a necessidade de cortar mangue 

seria apenas para ajustes no projeto. Os pesquisadores da UFPB relataram que haviam 

visitado a área da Ilha das Moças e puderam observar que houve corte de mangue, e que 

este procedimento não poderia ocorrer, pois essa vegetação era de grande importância 

para a conservação de todos os seres vivos que vivem no mangue, e que, se caso alguma 

área de mangue fosse desmatada, deveria ser compensada pelo plantio de mangue em 

outras áreas degradadas. Na ocasião, ficou acertado entre os atores envolvidos que 

nenhum viveiro novo fosse implantado sem o devido licenciamento ambiental. 

Para analisar os projetos irregulares, formou-se uma Comissão Mista com 

representantes de cada parte envolvida (IBAMA, FUNAI, UFPB, MPF e Comissão 

Indígena Potiguara) para realizar vistoria no local dos empreendimentos, a fim de 

identificar quantos existiam, se os responsáveis pelo empreendimento eram 

remanescentes Potiguara ou não e definir quais viveiros deveriam ser desativados e 

quais poderiam ser regularizados. Dessa Comissão Mista resultou um estudo que foi 

finalizado somente em novembro de 2001, cujo produto final foi o documento Relatório 

Técnico Sócio-Ambiental sobre a Atividade de Carcinocultura em Terra Indígena 

Potiguara (2001). 
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No entanto, verificou-se que no período que compreendeu a realização deste 

estudo, a construção de viveiros em áreas de mangue na área indígena teve 

continuidade, a partir de associações entre indígenas e empresas de aquicultura que 

financiavam os projetos dos indígenas e disponibilizavam toda a estrutura de cultivo 

sem ter sido expedida a licença ambiental pelo IBAMA. Dessa forma, a condição de 

negociação entre indígenas e empresas de aquicultura era de que, ao financiar e 

disponibilizar instrumentos necessários para a construção dos tanques, as empresas 

teriam exclusividade na compra do produto. Em outubro de 2001, um mês antes da 

finalização do referido Relatório Técnico, essa situação foi denunciada pela FUNAI e 

pelo IBAMA ao MPF, relatando a presença de 15 tratores de esteira, disponibilizados 

pelas empresas que estavam promovendo a destruição de vegetação de mangue na área. 

O MPF impetrou na Justiça Federal uma Ação Cautelar de Busca e 

Apreensão na área da aldeia Tramataia, a fim de retirar os tratores e paralisar as obras e 

o consequente desmatamento de manguezais. A Justiça Federal através da liminar em 

que determinava ao IBAMA, junto com representantes da FUNAI, que se realizasse 

vistoria no local, com a presença de agentes da Polícia Federal para a apreensão dos 

tratores. Os indígenas Potiguara de Tramataia, no dia em que agentes públicos foram 

apreender os tratores, resistiram ao cumprimento da decisão liminar e tomaram alguns 

agentes públicos como reféns, apoderando-se de armas e danificando viaturas da Polícia 

Federal. Frente a essa situação, o MPF assumiu o papel de mediador do conflito, de 

modo que se evitou um confronto e uso da força. Acordou-se que os tratores seriam 

retirados da área pelos próprios indígenas. 

Desse embate resultou a negociação de um Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC) em que ficou acordado que representantes da Procuradoria da República, do 

IBAMA e da FUNAI iriam para uma reunião em Brasília, a fim de verificar as 

possibilidades de viabilizar o cultivo de camarão na área indígena. Além disso, ficou 

acertado que, até a realização dessa reunião, os indígenas não mais desmatariam áreas 

de mangues, e que os tanques que já se encontravam em operação continuariam a 

funcionar até a despesca do camarão. 

A situação, porém, se manteve a mesma nos anos seguintes. Empresas de 

aquicultura continuaram concedendo financiamento e instrumentos para os indígenas 

envolvidos no empreendimento, que  teve continuidade sem a expedição da licença 
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ambiental, e o IBAMA realizando ações de fiscalização na área e autuando os indígenas 

responsáveis pelos viveiros. É importante destacar o fato de que as empresas envolvidas 

no projeto, como financiadoras, condicionaram o incentivo aos produtores indígenas à 

exclusividade do acesso ao produto dos viveiros, tirando proveito da condição jurídica 

específica de área indígena, fomentando uma relação de dependência dos pequenos 

produtores a elas. O lucro ficava com as empresas, enquanto a fiscalização do IBAMA e 

a responsabilidade pelos desmatamentos recaíam sobre os produtores indígenas. 

Em 2002, numa tentativa de acelerar o processo de licenciamento dos 

empreendimentos existentes na área, o MPF encaminhou solicitação ao IBAMA, a fim 

de verificar a possibilidade de isenção das taxas de licenciamento ambiental para os 

projetos de carcinocultura dos Potiguara, apresentando como argumento o caráter 

coletivo, familiar e de subsistência. O MPF, acionado a partir de denúncias de que os 

empreendimentos seguiam funcionando na área indígena de forma irregular, assumiu 

novamente a mediação do caso, encaminhando às empresas envolvidas uma 

recomendação de que fosse cessada a concessão de recursos para esses projetos, 

entendendo que existia uma incompatibilidade entre a atividade em questão e os 

objetivos da legislação indígena e ambiental. Outro TAC foi acordado em agosto de 

2002, com o objetivo de regularizar a situação dos produtores indígenas, com base nas 

recomendações apresentadas no Relatório Técnico produzido no ano anterior. 

Em 2003 assumiu uma nova gestão na APA e, em 2004 um novo 

Procurador da República assumiu no MPF a investigação e intervenção relativa ao caso 

da carcinocultura na área de sobreposição entre a TI Potiguara e a APA da Barra do Rio 

Mamanguape. A nova gestão da APA, atuando junto com o MPF, gerou a demanda da 

realização de uma auditoria interna no IBAMA sobre os processos de licenciamento dos 

empreendimentos de carcinocultura na área indígena. A equipe responsável pela 

auditoria identificou graves falhas nos processos, principalmente relativos à negociação 

que se dava entre os produtores locais, a FUNAI (emitindo anuência) e a antiga gestão 

da APA que, nos anos anteriores havia emitido permissões para desmatamento dentro 

dos limites da UC sem encaminhar os projetos para o licenciamento ambiental.  

A recomendação do MPF foi a de enfatizar a execução da legislação 

ambiental e que se intensificasse a fiscalização do IBAMA sobre os projetos na área em 

foco. Além disso, exigiu-se do IBAMA a implementação do Plano de Manejo da APA 
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da Barra do Rio Mamanguape, a fim de regulamentar as atividades dentro do perímetro 

da UC e consolidar o instrumento de gestão da mesma. A elaboração do Plano de 

Manejo da APA não foi concluída, tampouco foram resolvidos os impasses gerados pela 

própria atuação dos órgãos públicos nos encaminhamentos institucionais nos anos 

anteriores. 
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4. A DINÂMICA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, 

tão grandes sonhos que vão passando de pessoa 

a pessoa, que nunca estaremos sós (Valter Hugo) 
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O quarto capítulo deste trabalho tem sua centralidade na dinâmica produtiva 

da pesca artesanal que se caracteriza como uma importante atividade socioeconômica 

que ―marca‖ e cruza histórias no tempo e no espaço das narrativas de vida dos indígenas 

potiguara e também está relacionada à sobrevivência desses grupos. 

Como ponto inicial deste capítulo, apresentamos o percurso histórico da 

pesca e dos pescadores, visto que, esta atividade tem seu protagonismo na produção 

econômica, pois, atualmente, é responsável pela metade do pescado produzido no 

Brasil. Tal situação tem seus rebatimentos na realidade local que influencia na 

manutenção da diversidade cultural no litoral norte da Paraíba, atrelada às práticas 

desenvolvidas pelos pescadores, catadores de caranguejos e marisqueiros. 

Compreender a organização político-institucional e as modalidades de pesca 

artesanal desenvolvidas pelos(as) pescadores(as) artesanais indígenas torna-se uma 

necessidade, já que tais organizações permitem compreender como esses sujeitos se 

articulam, territorializam-se e buscam estratégias para a manutenção da atividade 

pesqueira em diferentes setores. 

 

4.1  A arte de pescar 

O surgimento da pesca artesanal se deu a partir da falência dos ciclos 

cafeeiro e açucareiro do Brasil Colônia e, também, devido à necessidade de exploração 

de outros meios que não fossem os recursos de flora e fauna litorâneas, como o palmito, 

a caxeta e os animais de caça (DIEGUES, 1973)  

No Brasil, a pesca artesanal possui os seus genes de ligação, em uma 

perspectiva histórica, na influência de três correntes étnicas que formaram a cultura das 

comunidades litorâneas: a indígena, a portuguesa e a negra (SILVA, 1990). Da primeira 

que, em nossa concepção,―são os verdadeiros donos da terra‖, a pesca praticada pelos 

índios é uma atividade anterior à chegada dos navegadores portugueses ao Brasil e 

peixes, crustáceos e moluscos eram parte importante de sua dieta alimentar. Os 

inúmeros sambaquis, depósitos de conchas encontrados em sítios arqueológicos ao 

longo do litoral, atestam a importância da atividade da pesca e coleta, tal fato ainda 

pode ser observado nas aldeias dos povos indígenas potiguar no litoral da Paraíba. A 

cultura indígena  que povoava todo o litoral brasileiro, compondo as denominadas 

populações litorâneas, que herdaram o preparo do peixe para a alimentação, o feitio das 
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canoas e jangadas, as flechas, os arpões e as tapagens; da cultura portuguesa, herdaram 

os anzóis, pesos de metal, redes de arremessar e de arrastar; e da cultura negra, 

herdaram a variedade de cestos e outros utensílios utilizados para a captura dos peixes 

(DIEGUES, 1983) 

Diegues (1999) faz uma leitura da concepção de Jean de Léry, calvinista, 

estudioso de teologia, em meados do século XVI, participou da tentativa colonizadora 

francesa no Rio de Janeiro e descreveu com detalhes a pesca praticada pelos índios 

Tupimbás. Ao longo do litoral, esses indígenas usavam canoas, pirogas cavadas em 

tronco de árvore e também piperis (igapebas), jangadas feitas de paus amarrados, ambas 

embarcações utilizadas na pesca litorânea. 

 

Terminando, direi, ainda, a respeito do modo de pescar dos 

tupinambás, que além das flechas usam também espinhas à feição de 

anzóis, presas a linhas feitas de uma planta chamada tucom. Também 

penetram no mar e nos rios tem jangadas, a que chamam piperis: são 

feitas de cinco ou seis paus redondos. Quando o tempo está bom e os 

selvagens pescam separadamente, parecem de longe, tão pequenos se 

veem, macacos ou melhor rãs, aquecendo-se ao sol em achas de lenha 

soltas na água [...] (LÉRY, 1941, p. 148-149) 

 

Jean de Léry surpreendia-se com a facilidade com que os indígenas 

pescavam com as redes trazidas pelos europeus: ―Se porventura os deixávamos manejar 

as redes, revelavam grande habilidade‖ (LÉRY, 1941, p. 149). 

Ainda no Período Colonial, além da pesca indígena de subsistência, 

organizou-se a pesca da baleia, que se constituía num monopólio da Coroa Portuguesa 

(ELLIS, 1969). A concessão dessa pesca era dada a pescadores portugueses e bascos. A 

mão de obra utilizada na captura da baleia era constituída, por escravos africanos 

(LANGESDORF, 1996), muitos dos quais negros libertos, sobretudo a partir do início 

do século XIX (SILVA, 1996). A importância dessa atividade era grande, na Bahia, no 

litoral sul de São Paulo (Ilha do Bom Abrigo) e litoral de Santa Catarina, onde ainda 

hoje podem ser vistos os vestígios das diversas armações. A pesca da baleia somente 

terminou nos anos 1970, com a desativação da empresa japonesa, em Cabedelo 

(Paraíba), embora todas as armações baleeiras existentes tivessem terminado suas 

operações no litoral brasileiro em meados do século XIX, como resultado da 

competição com pescadores norte-americanos. (DIEGUES, 1999; SILVA, 2015) 
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A pesca artesanal é entendida como aquela realizada dentro dos moldes da 

pequena produção mercantil de base familiar e comunitária que comporta, em alguns 

casos, a produção de pescadores-agricultores e se caracteriza pela utilização de baixa 

tecnologia (DIEGUES, 1983, 1988; SILVA, 2011). Quando entendida como processo 

de trabalho, contrasta com a pesca industrial por ser exercida com métodos simples e 

suas características serem bastante diversificadas, dependendo do território em que 

venham a ser desenvolvidas, tanto em relação aos habitat onde atuam quanto aos 

estoques que exploram (BEGOSSI, 1992; MALDONADO, 1986) 

Silva (2011) afirma que a pesca de subsistência não tem disponíveis as 

tecnologias modernas como as demais modalidades de pesca, sendo realizada através do 

uso ou não de embarcações de pequeno porte movidas a remo e, em pouquíssimos 

casos, a motor e apetrechos como a tarrafa, rede pequena, linha, anzol, entre outros para 

a captura do pescado e, no caso da coleta de mariscos, muitas vezes se utiliza o 

gadanho, a caixa vazada, a colher de pedreiro e as próprias mãos.  

Nas caminhadas transversais realizadas na pesquisa de tese contatou-se que 

a atividade artesanal possui baixo poder de predação, executada por produtores(as) 

autônomos(as) indígenas, empregando a força de trabalho familiar ou do grupo de 

vizinhança ou da aldeia, cuja produção destina-se ao mercado. 

A atividade pesqueira antecede a chegada dos navegadores portugueses. Os 

indígenas já capturavam peixes, moluscos e crustáceos que constituem parte importante 

da sua dieta alimentar. Esta atividade continuou a se desenvolver no Brasil Colônia e 

deu origem a inúmeras culturas litorâneas ligadas à pesca. Podemos citar a cultura do 

jangadeiro, em todo litoral nordestino, do caiçara, no litoral entre Rio de Janeiro e São 

Paulo, e do açoriano no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no nordeste 

brasileiro encontramos também as mulheres indígenas trabalhadoras da pesca que 

realizam a coleta de mariscos nas praias, manguezais e estuários (DIEGUES, 1999; 

NISHIDA, 2000; SOUTO, 2004; SILVA; CONSERVA, 2009; SILVA, 

WANDERLEY; CONSERVA, 2004) 

Essa modalidade de pesca contempla tanto as capturas com objetivo 

comercial associada à obtenção de alimento para as famílias dos participantes 

como o da pesca com objetivo essencialmente comercial. Pode, inclusive, ser 

alternativa sazonal ao praticante, que se dedica durante parte do ano à agricultura 
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– pescador/agricultor ou a outras atividades econômicas como os povos 

indígenas potiguara do litoral norte do Estado da Paraíba. 

Vários estudos apontam que a atividade da pesca artesanal viabiliza o acesso 

a uma alimentação rica em proteínas de boa qualidade para as populações ribeirinhas 

que apresentam altos graus de vulnerabilidade social. Uma confirmação para essa 

realidade está no acesso à atividade laboral da pesca em ecossistemas de manguezais 

que não exige instrumentos sofisticados, utilizando grande variedade de aparelhos 

produzidos pelos próprios pescadores e, em geral, a maioria das embarcações não é 

motorizada. (BAYLEY; PETRERE, 1989; PETRERE, 1990; FISCHER, 1992; 

DIEGUES, 1993; SILVA, 2011) 

Os pescadores artesanais exercem a sua atividade de maneira individual, em 

pares ou em pequenos grupos de quatro a seis indivíduos, estão  sob o efeito de pressões 

econômicas que governam sua estratégia de pesca, selecionando os peixes de maior 

valor e, no caso da coleta de marisco, ocorre um aumento na extração para poder 

atender às pressões advindas do capital. Sua relação com o mercado é caracterizada pela 

presença de intermediários, como observado na aldeia Tramataia (BAYLEY; 

PETRERE, 1989; PETRERE, 1990; FISCHER, 1992; DIEGUES, 1993; SILVA, 2011; 

IBGE, 2010). A relação de trabalho parte de um processo baseado na unidade familiar 

da aldeia ou no grupo de vizinhança e tem como fundamento o fato de que os 

produtores são proprietários do seu meio de produção (DIEGUES, 1983)  

É longa a discussão tanto acadêmica quanto normativa acerca da 

conceituação da atividade realizada pelos pescadores artesanais. Consideramos a pesca 

artesanal como aquela exercida em regime de trabalho familiar ou em grupos de 

parentesco e vizinhança, mesmo quando combinada a outras atividades como 

agricultura, construção civil, etc. Os pescadores e pescadoras são proprietários(as) dos 

meios de produção e responsáveis pela tomada de decisão em relação ao processo de 

trabalho, sendo que o produto destina-se tanto para o consumo familiar como para o 

mercado. 

A pesca artesanal constitui um sistema complexo com múltiplas interações 

sociais e ecossistêmicas (AMANIEU, 1991; GARCIA; REVERET, 1991 apud 

ANDRIGUETO-FILHO, 2002; SILVA, 2011), o que nos traz implicações de ordens 

teóricas e metodológicas quando a transformamos em objeto de análise, demandando-
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nos uma abordagem interdisciplinar, que permite combinar os fatos naturais, as 

realidades sociais e as práticas técnicas no seio de um mesmo esforço de compreensão 

(RAYNAUT, 1998 apud ANDRIGUETO-FILHO, 2002) 

Entretanto, os esforços de pesquisa, voltados para a pesca, seguiram 

caminhos separados. De um lado, é preciso destacar os trabalhos realizados no âmbito 

das ciências sociais, especialmente nas décadas de 1970 e 1980, que buscaram estruturar 

a pesca artesanal na forma de uma sócioantropologia das comunidades pesqueiras 

(DIEGUES, 1989). Esse esforço tem como principal referência o trabalho de Diegues 

(1983), Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar, bem como uma série de 

estudos apresentados no II e III Encontros de Ciências Sociais e o Mar, nos anos de 

1988 e 1989, dentro do Programa de Pesquisa e Conservação de Áreas Úmidas no 

Brasil, da Universidade de São Paulo (IOUSP-F. FORD-UICN). Por outro lado, 

disciplinas como a economia e a engenharia de pesca enfocaram os aspectos técnicos e 

mercadológicos, de forma produtivista e desconsiderando os variados contextos 

ambientais e sociais nos quais a pesca artesanal se desenvolve nas diferentes regiões do 

país. 

Para Béné e Neiland (2003), tanto a análise dos problemas relacionados à 

pesca como as políticas públicas propostas para solucioná-los têm sido elaboradas a 

partir de abordagens monosetoriais, sendo que apenas recentemente os pesquisadores e, 

em menor medida, os responsáveis pela formulação de políticas públicas têm percebido 

a pesca não apenas como uma atividade econômica, mas também em função de sua 

matriz social, a qual está total e irreversivelmente ligada a um sistema mais amplo, 

através de laços socioeconômicos e comerciais que são locais, regionais ou 

internacionais. 

De forma semelhante, mas incluindo a temática ambiental, Quensière (1993) 

afirma que as abordagens setoriais e produtivistas não foram capazes de promover o 

desenvolvimento da pesca artesanal, sendo necessário que setores da economia e 

engenharia de pesca, aqueles que frequentemente influenciam a elaboração de políticas 

públicas, passassem a considerar que a dinâmica dos recursos naturais explorados não é 

independente das motivações sociais e culturais das famílias que com eles interagem. 

Ressalta, ainda, que não se trata apenas de considerar os aspectos envolvidos – sociais, 

culturais, econômicos e ambientais – mas também que a inter-relação entre esses 
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aspectos produz configurações emergentes, que podem amplificar efeitos secundários 

não imaginados. É o caso, por exemplo, de tecnologias introduzidas em função de 

demandas de mercado, que produzem os efeitos econômicos esperados em curto prazo, 

mas que em longo prazo podem trazer impactos ambientais indesejáveis ou mesmo 

prejuízos socioculturais, como a perda de conhecimento tradicional sobre determinado 

aspecto ambiental. (QUENSIÈRE, 1993; SILVA, 2011; SILVA, WANDERLEY; 

CONSERVA, 2014) 

 

4.2 A Pesca Artesanal no Litoral Norte da Paraíba 

 

4.2.1 Principais áreas de pesca artesanal 

A preferência do local de captura do recurso aquático é uma característica 

datada dos primeiros agrupamentos humanos litorâneos das Américas e esses locais se 

definem como áreas ou espaços aquáticos utilizadas na pesca por diversos indivíduos ou 

por uma comunidade (BEGOSSI, 2004).  Nos diálogos estabelecidos com os pescadores 

e pescadoras da aldeia Tramataia, observamos que há uma preferência no que se refere 

ao local de captura do recurso pesqueiro. 

Das áreas de pesca delimitadas neste estudo, as croas mostram-se os mais 

importantes locais de pesca, provavelmente pelo isolamento e distância das margens. O 

isolamento e a maior profundidade alcançada nas áreas das croas são características 

importantes, que permitem acessar uma comunidade íctica
51

 que estaria afastada das 

margens e, consequentemente, da pesca de um maior número de peixes. Xavier (2009) 

relata através de registros com GPS no ERM, o aumento de algumas áreas de croa, 

acompanhado pela redução de outras, sugerindo que os bancos de areia estão em 

constante alteração (Figura 19 e 20). Os pescadores relatam que ainda observam as 

mudanças nas áreas de croas, principalmente o seu aumento, o que pode estar indicando 

mudanças naturais da fisionomia do rio ou impactos de ações antrópicas, que estariam 

causando assoreamento. 

Através de estudos desenvolvidos por Mourão e Nordi (2006) podemos 

averiguar  que os pescadores observam expressivas variações na salinidade do ambiente 

                                                           
51

 Cardume de peixes  
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estuarino, ocasionando mudanças na distribuição espacial dos peixes e provocando a 

sucessão temporal de espécies. Das principais alterações observadas pelos pescadores 

na fisionomia do estuário, o assoreamento e a reduzida abundância da ictiofauna se 

destacam como as principais. Os relatos são diversos e consolidam o conhecimento que 

os trabalhadores detêm sobre a dinâmica ecológica do lugar. Esse aprendizado é 

passado entre as gerações e compõe a memória do ato de sobrevivência na relação 

homem-natureza que constitui os fios invisíveis fundantes das relações sociais e 

ambientais. 

 

Antigamente como era mais fundo dava mais peixe e a gente pegava 

com mais rapidez (Pedro, 34 anos – Pescador da aldeia tramataia) 

Tudo que faço hoje aprendi com meu pai, minha mãe, minha família e 

assim vai um passa para o outro (João, 52 anos – Pescador da aldeia 

tramataia) 

uma das causa do aumento de croas e diminuição da profundidade do 

estuário é provocado pelos tanques de criação de camarão os viveiros 

(Moradora de tramataia) 

 

Figura 17: Mapa do Estuário do Rio Mamanguape original (SUDENE, 1970) 

 
Fonte: XAVIER (2008) 

 

 
Figura 18: Mapa modificado pelo estudo de Xavier (2008), evidenciando o aumento da área dos 

bancos arenosos. Me-Coroa do Meio; Cv-Coroa dos Cavalos; Ca-Coroa do Cação; Po-Coroa do 

Pontal; e Ar-Coroa das Areias 
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Fonte: XAVIER (2008)  

 

Um dos fatores que intensificam o assoreamento advém da carcinocultura. 

Com a construção dos tanques, há o desmatamento da área de manguezal, tal processo 

pode vir a desencadear erosão, tendo como consequência o assoreamento do rio e 

corpos d‘água que, segundo Nowatzki (2010), além de causar danos ambientais, pode 

trazer danos econômicos, visto que, a formação de bancos de areia em áreas de 

navegação ocasiona interrupção no tráfego e resulta em altos custos de drenagem e 

problemas quanto ao licenciamento de áreas para despejo do material dragado. O mapa 

acima demostra essa realidade quando comparamos a composição do ERM em 1970 

com a realidade de 2008, onze anos após a construção dos tanques criadouros de 

camarão, constatando um aumento de croas e a diminuição drástica da profundidade, 

que diminui, por exemplo, a quantidade de recursos pesqueiros.  

 

4.2.2 A atividade da pesca: organização e processo 

 

4.2.2.1 A frota pesqueira 

A partir da pesquisa, chegamos   a um ponto decisório que a capacidade de 

pesca de uma frota pode ser dimensionada a partir de quatro componentes básicos: sua 

eficiência técnica, o número de barcos de pesca, o tamanho de cada embarcação e o 

tempo que cada unidade gasta pescando, como observado na atividade de pesca 

desenvolvida pelos potiguaras da aldeia Tramataia (SMITH; HANNA, 1990). Pela 

ausência de informação e formação técnica para os pescadores e pescadoras indígenas, 

em que a eficiência técnica é muito difícil de ser estimada e monitorada (HILBORN; 

LEDBETTER, 1985; SHARDLOW, 1993), havendo variações nas estratégias de busca 

do peixe, e de outros recursos pesqueiros (HILBORN; LEDBETTER, 1979; 

HILBORN; WALTERS, 1987; VIGNAUX, 1996) e por uma perspectiva antropológica 

(MCCAY, 1978; SMITH; MCKELVEY, 1986; SMITH; HANNA, 1990). 

Nas incursões de campo foi registrado um total de 35 embarcações que 

atuam diretamente na região da Barra de Mamanguape, classificadas e divididas em 

quatro categorias, conforme a descrição dos pescadores e pescadoras potiguara: 29 

canoas (ou patachos), duas jangadas, dois barcos e duas lanchas (Tabela 10). A maior 
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parte das embarcações é de pequeno porte e possui baixa autonomia de navegação, por 

serem pouco automatizadas, já que mais da metade das embarcações é movida a remo 

(57,1%), reafirmando a cultura de subsistência dos povos indígenas do território e a 

falta de incentivo advindo das políticas públicas.  

As embarcações representam o fundamental meio de transporte dos 

pescadores e catadores de caranguejo e moluscos nos estuários do estado da Paraíba, 

sendo essencial para o deslocamento de pescadores artesanais em suas atividades de 

coleta como observado no estuário do rio Mamanguape por  Nishida (2008) e no 

estuário do rio Paraíba na região metropolitana de João Pessoa por Silva (2011) 

 

Tabela 10: Características gerais da frota que atua na APA do Mamanguape, Paraíba. Artes de 

pesca: A – arrasto, R –redes de emalhe, L - linha de mão, P – Puçá, T – turistas, P- pesquisa, M- 

mergulho livre 

Tipo de 

embarcação 
 

Nº 

 

Comprimento 

(m) 

Modo de 

propulsão 

Potênci

a (HP) 

Artes de 

pesca 

utilizadas 

Tempo de 

Uso 

(aproxim.) 

Material 

Canoa 29  5,5 – 7,0 m  Remo ou 

motor de 

popa  

7  A/R/L/P/T/

M  

3- 10 anos  Madeira  

Jangadas 2  6,0-7,0 m  Vara ou 

Motor de 

Popa  

6  R/L/T  8 anos  Madeira  

Barcos 2  8,0-7,0 m  Motor  15  R/T  10 anos  Madeira  

Lanchas 2  7,0 m  Motor  15  P  8 e 12 anos  Alumínio 

/Alumínio 

e Fibra  

Fonte: Estudo de campo (2014-2016). 

 

Algumas são encalhadas em terra firme após o desembarque na zona de 

praia ou mangue, outras são presas a estacas de madeira enterradas na água, 

denominadas mourões. O relato de um pescador ancião da aldeia assegura que as canoas 

são as embarcações mais tradicionais e antigas do território, compondo a maior parte da 

frota (82,8%). Confirmando que essas embarcações destacam-se por apresentar maior 

atividade, o fluxo diário de canoas alcança um máximo de dez embarcações na água, 

incluindo as destinadas a atividades turísticas. As atividades são realizadas por grupos 

pré-determinados, cuja quantidade varia de acordo com a modalidade de pesca, sendo a 
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tripulação máxima composta por cinco pescadores por canoa, que geralmente são 

membros da mesma família.  

Foi observado que a composição da equipe se dá pela afinidade entre os 

pescadores ou mesmo pela disponibilidade dos mesmos. Os grupos de arrasto utilizam 

seis canoas em uma rotina diária de viagens, durante três dias na semana, em média. 

Esses grupos se encontram em real atividade de pesca, pois dificilmente todas as canoas 

são utilizadas simultaneamente. As canoas variam em tamanho de cinco metros e meio e 

sete metros (média de 6,25m) e são construídas de madeira comprada em serrarias nos 

municípios de Rio Tinto e Mamanguape. Possibilitam o embarque de redes grandes e 

pesadas, principalmente redes de emalhar, e são movidas essencialmente a remo 

(68,9%) (Figura  21).  As canoas maiores (7,0m) podem ser equipadas com motor e são 

usadas para transporte de turistas, realizado próximo à praia, em virtude das atividades 

do Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio) e do Projeto Peixe-Boi. Essas 

canoas são caracterizadas pela presença de uma ―cabine‖ de proteção solar (Figura  22) 

e constituem um total de nove embarcações, das 29 existentes. Os dois barcos que 

compõem as maiores embarcações da frota, são os que demandam maiores 

investimentos em equipamentos e manutenção, além de um custo de combustível 

elevado (diesel).  

De acordo com os depoimentos, 17,1% dos barcos possuem extensões de 

sete e oito metros e são usados nas pescarias de mar aberto com redes de espera e para o 

transporte de turistas. A tripulação pode ser composta por até quatro pessoas, sendo 

duas delas na cabine de popa. Para as saídas que duram mais de um dia, o período de 

permanência no mar varia de acordo com a produtividade da pescaria (despesca) e com 

a limitação da autonomia e recursos (combustível, comida, gelo). Segundo informado 

pelos proprietários das referidas embarcações, elas encontram-se desativadas por falta 

de recurso para suas manutenções e de políticas que incentivem a atividade. 
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Figura 19: Canoa usada a remo 

 
Fonte: Foto: Mourão (2013) 

 

Figura 20: Canoa coberta e motorizada utilizada para transporte de turistas 

 
Foto: Mourão (2013) 

  

As duas jangadas de madeira registradas na área de estudo medem seis e 

sete metros. A menor é utilizada para navegação em mar aberto e para pescaria de 

tarrafas. Já a maior é usada para o transporte de turistas, possuindo uma cabine 

equivalente à existente nas canoas, na qual realizamos uma Turnê Guiada com 

pesquisadores da PUC-SP e do NEPPS/UFPB em janeiro de 2016 no ERM, com visita 
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ao Projeto Peixe-boi. A jangada de sete metros navega com até seis pessoas, enquanto a 

de seis metros suporta até quatro pessoas, sendo três o limite máximo para pescaria. 

As duas lanchas registradas são embarcações usadas apenas por 

pesquisadores que atuam na área de estudo. Ambas medem sete metros de comprimento 

e são as únicas embarcações em que se permite a utilização de motores acima de 6,5HP 

(atualmente utilizam motores de 15HP). 

 

4.2.2.2 A arte da sobrevivência e estratégias 

 

4.2.2.2.1 Arrastão 

A modalidade de pesca artesanal secular para os indígenas, o arrasto ou rede 

tresmalhe lançada a partir de barco, da croa ou mangue, foi a arte de pesca mais 

frequente no estudo, sendo, portanto, a modalidade que possibilitou a maior quantidade 

de acompanhamentos, tal fato aponta para duas situações: a primeira, para o esforço dos 

povos potiguara em manter viva as tradições dos antepassados e a segunda por tratar de 

uma modalidade que não exige custos altos, uma vez que estes trabalhadores não 

recebem incentivos pela via de políticas direcionadas para o setor.  

Não observamos mulheres realizando essa arte de pesca, embora seja uma 

prática diária dos pescadores, junto à linha de costa e em áreas denominadas de croas 

(bancos de areia) em vários pontos distribuídos ao longo do estuário e próximos da 

aldeia. É exercitada por grupos de quatro ou cinco pescadores, em que cada um assume 

uma determinada função (popeiro, chumbeiro, ponteiro e proeiro). O popeiro é o 

―mestre‖, que irá guiar a canoa durante o arrasto, normalmente o dono do barco. O 

chumbeiro é o responsável por jogar a rede. O ponteiro é o pescador que fica em terra, 

enquanto o proeiro é o responsável por remar e dar a velocidade da canoa que o popeiro 

determinar. Essas funções são mantidas e raramente os pescadores revezaram e quando 

ocorre tal fato  é entre familiares. 

Na aldeia, as mulheres, no que infere a essa atividade, só participam da 

confecção da rede de arrasto, que é produzida com linha de seda com bóias (cortiças) na 

tralha superior, tendo variações entre 50 e 70m de comprimento, e com malha da rede 

de 20mm nas ―mangas‖. Essa rede apresenta um saco (―copo‖) na porção central, com 

uma malha de 16-18mm, onde fica retido o recurso pesqueiro. As extensões laterais da 
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rede (mangas) possuem uma altura com variações de 2 a 3m. Não apresenta 

especificidade por recurso pesqueiro, mas foram registradas espécies recorrentes nessa 

arte de pesca, a exemplo da sardinha (Opisthonema oglinum), espada (Trichiurus 

lepturus), sardinha rabo-de-fogo (Centengraulis edentulus), coró (Haemulon parra) e 

agulha (Hyporhamphus unifasciatus), que são as espécies que incidem na área. Em 

média, são praticados três lances por viagem, resultando em um total de três horas por 

empreitada. 

A Dinâmica do arrasto de canoa tem início quando, numa extremidade está 

o pescador com a função de ponteiro, segurando uma ponta da corda e na outra, da 

canoa se lança certa quantidade de cabo até uma distância variável da margem, 

chegando ao limite do tamanho da rede ou pela via de observação do cardume. A rede 

vai sendo solta pelo pescador com a função de chumbeiro até percorrer uma distância 

média de 200m em meia lua pela mesma margem em que está o popeiro, paralela à 

linha de costa. A canoa é estacionada após o processo de soltura, e se inicia então, o 

processo de recolhimento e arrasto simultâneo da rede: o ponteiro caminha em direção 

ao local onde a canoa foi estacionada e os demais puxam a outra extremidade para fora 

da água. O processo dura em média 20 a 30 min. 

 

4.2.2.2.2 Redes de Espera 

As redes de espera, também chamadas de rede de emalhe, consistem em um 

petrecho de pesca utilizado para a captura de peixes e crustáceos em geral, 

especialmente lagosta (Panulirus argus e Panulirus leavicauda), sobretudo ao longo de 

todo litoral da Região Nordeste, nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.  

Apesar de bastante difundida  na pescaria da lagosta, salienta-se que sua utilização está 

proibida para esta pescaria pela Instrução Normativa N° 138/6, de Dezembro de 2006. 

A proibição deve-se ao fato de o petrecho capturar a lagosta abaixo do tamanho mínimo 

permitido para a comercialização e pelo revolvimento e recolhimento de sedimentos do 

fundo do mar, importantes para a sobrevivência de crustáceos de diversas outras 

espécies marinhas. 

As redes são construídas com uma panagem retangular, cujo comprimento 

pode variar de 20 a 30 metros, podendo chegar a  100 metros e cuja altura é de 1 a 3 

metros. A panagem é estendida entre duas linhas ou cordões, a saber: uma linha 
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superior, munida de flutuadores e uma inferior, com um lastro ou chumbada. Graças aos 

flutuadores e ao lastro, a panagem mantém-se verticalmente na água. Os peixes ficam 

emalhados pelo opérculo e sem possibilidade de escapar. Não obstante, muitos peixes 

são capturados por ficar emalhados pela parte central do corpo e outros porque o fio da 

rede se envolve com osso maxilar ou com os dentes. Estas redes são geralmente 

lançadas à noite e recolhidas de manhã, porque apanham muito mais peixe de noite do 

que de dia, conforme depoimentos dos pescadores. Identificamos cinco tipos de redes de 

espera utilizadas pelos povos Indígenas Potiguara no território usado da APA do 

Mamanguape: 

 

(a) Rede Agulheira – Rede usada para a captura de peixes pelágicos52 e de 

passagem como a manjuba (Anchoa sp. e Anchovia clupeoides), agulha 

(Hyporhamphus unifasciatus), agulhão (Strongylura timucu) e tainha (Mugil 

sp.). A malha varia entre 35 e 80mm e náilon de fio 60. Possui seis metros de 

altura e varia entre 100 e 400m de comprimento (média de 250m). O tempo de 

mergulho da rede alta variou de uma a seis horas. São colocadas principalmente 

em áreas de mar aberto. 

 

(b) Rede Caçoeira: Designada para a captura de espécies com alto valor comercial, 

tais como xaréu (Caranx sp.), pampo (Trachinotus falcatus), serra 

(Scomberomorus brasiliensis) e camurim (Centropomus sp.). A tripulação é 

composta de duas a três pessoas. Malha 30mm, náilon de fio 34. Com uma altura 

de três metros e de 100 a 200m de comprimento. Conforme depoimento dos 

pescadores potiguaras, consiste na modalidade de pesca com maior custo, uma 

vez que o material custa em torno de R$ 5.000,00 reais (média das outras 

modalidades, R$ 2.500,00 reais). Além disso, é uma das atividades que 

demandam mais esforço e tempo, realizada principalmente em mar aberto, 

próximo aos costões rochosos onde os peixes se alimentam. Assim como a 

                                                           
52

 Os peixes pelágicos habitam o mar aberto, ocupam a coluna d'água e geralmente vivem em cardumes, 

como as sardinhas e anchovas, mas também são encontrados solitários como os tubarões. São 

considerados batipelágicos aqueles peixes que nadam em grandes profundidades, como o peixe-víbora. 

Mesopelágicos são animais que ocupam a região intermediaria da coluna d'água e podem fazer migrações 

verticais diárias, enquanto os epipelágicos ficam restritos a áreas mais superficiais, sendo mais comum 

para as fases iniciais do desenvolvimento dos peixes. (LUCHIARI, 2011).  
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tainheira, a rede permanece ―solta‖ durante bastante tempo (por até um mês), 

porém é verificada (despesca) a cada duas ou três horas. 

 

(c) Rede Tomada: Destina-se para a pesca da saúna (Mugil sp), do camurim 

(Centropomus sp.), do agulhão (Strongylura diapteros) e da tibira (Oligoplites 

palometa). Mede de 300 a 900m (média 600m) de comprimento. Malha 30mm, 

náilon de fio 30. Com 2,5m de altura. Uma ou duas pessoas são suficientes para 

executar essa pescaria. É colocada nas margens do mangue como uma espécie 

de cerca. Permanece estendida por, no mínimo 12 horas, colocada sempre em 

maré cheia, esperando que os peixes encalhem na rede quando a maré ―descer‖ e 

retirada em maré baixa, quando o pescado já estiver encurralado. É a pescaria 

que demanda mais do trabalho humano, visto que são necessárias três viagens 

para uma retirada: uma viagem apenas para prender a rede nas estacas, outra 

para deixar a rede imersa e uma última para a despesca. 

 

(d) Rede Tainheira: Utilizada principalmente para a captura de tainha (Mugil sp.), 

pescada (Cynoscion sp.) e carapeba (Diapterus rhombeus). Dois pescadores 

compõem a tripulação dessa pescaria. As redes são geralmente compostas por 

várias redes menores denominadas de ―panos‖, amarradas umas as outras. A 

malha varia entre 30 e 45mm. O comprimento total da rede variou entre 100 e 

300 m de comprimento e sua altura é de três metros, aproximadamente. A rede 

tainheira pode permanecer até 24 horas na água. São colocadas em diferentes 

pontos no estuário ou mesmo em mar aberto. No caso dos pescadores da aldeia 

Tramataia, há uma incidência maior dessa prática no estuário. 

 

(e) Rede Sauneira: usada  para captura junto ao fundo do estuário, direcionadas 

principalmente à captura de saúna (Mugil sp.), tamatarana (Mugil sp.), tainha 

(Mugil sp.) e camurim (Centropomus sp.). A malha varia entre 30 e 70mm. O 

comprimento total de cada rede varia entre 100 e 500m (média de 300m) das 

redes observadas em tramataia, por 2,5m de altura. Assim como a tainheira, a 

rede permanece ―solta‖ durante bastante tempo (24h). 
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4.2.3 Outros Petrechos de Pesca 

Como descrito anteriormente, existem outras artes de pesca para além do 

arrastão e das redes de espera/emalhe, essas modalidades incluem a pesca com linha de 

mão (anzol), a tarrafa, o puçá e o mergulho livre. 

 

a) Anzol 

As pescarias exercitadas com linha de mão (anzol) e tarrafas são pouco 

comuns entre os pescadores e pescadoras indígenas do litoral norte e individualizadas 

com relação aos recursos esperados. Bastante seletivas e direcionadas à captura de 

recursos sazonais ou de maior valor comercial, como espada (Trichiurus lepturus), 

camurim (Centropomus sp), pampo (Trachinotus falcatus), xaréu (Caranx sp.), ariacó 

(Lutjanus synagris), carapeba (Diapterus rhombeus) e tainha (Mugil sp.) . 

 

b) Tarrafa 

Esta arte de pesca artesanal é realizada com uma rede circular, com pesos de 

chumbo na borda e um cabo fino com uma corda preso ao centro, pelo qual é puxada. A 

malha variou de 14 a 18mm, com um diâmetro de 30m. Esse artefato é mais utilizado 

nas áreas rasas marginais do estuário e/ou no mar, mas também pode ser utilizado 

embarcado. É mais utilizada à noite, pela linha de praia, acompanhando o deslocamento 

dos cardumes. Os entrevistados relataram que a visualização do deslocamento de 

cardumes diminuiu drasticamente, em função da redução dos estoques.  

Conforme Sousa (2014), a maioria dos pescadores dedicados às pescarias 

com rede de emalhar também atuam esporadicamente nessa modalidade (68,5%) e 

apesar de haver especialidades (sauneiros, tarrafeiros, tainheiros), em pesquisa de 

campo nas caminhadas transversais verificamos, a partir das falas dos pescadores e 

pescadoras da aldeia Tramataia, que a maioria dos pescadores atua em mais de uma 

modalidade de pesca. 

O relato de Manuca, pescador da Aldeia Tramataia, confirma essa 

disposição local para atividades pesqueiras também associadas à pequenas lavouras: 

―Meu pai era pescador também... Era pescador e agricultor. Plantava roça. Milho, 

feijão... Pescava de tarrafa. Tarrafa, caçoeira, traineira. A pesca daqui era assim.‖ 
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c) Puçá 

A arte de pesca com puçá é direcionada à captura de mariscos (Figura 23).  

Essa modalidade de captura de recurso pesqueiro é praticada por homens, 

em sua maioria, segundo os entrevistados (60%), embora a pesca de mariscos seja 

praticada em sua maioria por mulheres, que utilizam outra arte de captura do recurso. 

Em média foram identificadas dez marisqueiras por dia em atividade. Foi a única 

pescaria em que a participação de mulheres foi observada. É possível confirmar a 

frequência dessa pescaria, quase constante nas marés de quadratura, em que o nível da 

maré é muito baixo, e permite a aparição de extensos percursos de bancos de areia ao 

longo do rio, onde é realizada a captura do marisco. 

De acordo com pesquisas realizadas no território (ROCHA, 2012, 

NISHIDA, 2004; SOUSA, 2014), os pescadores realizam essa atividade todos os dias 

(14,5%), como também confirmamos através dos depoimentos desses trabalhadores. 

Entre esse mesmo grupo, é tida como uma pescaria pouco rentável pelo esforço de 

captura (um quilo de marisco custa R$ 10,00). 

 

Figura 21: Puçá 

 
Foto: Mourão (2013) 

 

4.2.4 Mergulho 

O mergulho livre é uma atividade que explora recursos aquáticos que vivem 

junto às formações rochosas dos recifes, como serranídeos e polvos. É uma pescaria 



176 
 

 
 

pouco difundida, sendo entrevistado apenas um pescador exercendo essa atividade. 

Segundo os demais entrevistados (14,5%).  

 No presente trabalho foram identificadas cinco principais áreas de pesca 

ou tipos de ambiente: Praia, Croas, Mangue, Recifes, e Mar aberto. Os limites desses 

espaços foram estabelecidos de acordo com a descrição dada pelos pescadores e pontos 

de GPS, exceto para Mar Aberto (Tabela 11). 

 

4.2.5 A captura do Caranguejo-Uçá 

Nessa modalidade de pesca artesanal encontramos técnicas essencialmente 

manuais de coleta do caranguejo-uçá (PAIVA, 1997; OLIVEIRA, 2009). No Brasil, 

para a obtenção desse recurso são utilizadas várias técnicas, tais como: o 

―braceamento‖, o ―tapamento‖, a ―ratoeira‖, a ―redinha‖, o ―raminho‖ (NORDI, 1992; 

SILVA, 2002), o ―pé‖ (NUNES, 2004), o ―laço‖ (MANESCHY, 1993), o ―gancho‖ e o 

―cambito‖ (ECOTUBA, 2006). As técnicas tradicionais são mais seletivas e menos 

produtivas e, por isso, proporcionam um uso provavelmente mais sustentável (NUNES, 

2004). Porém, Silvano (2004) relata que existem evidências de que a pesca artesanal 

pode ocasionar redução no estoque de um recurso. Em Pernambuco, até o início da 

década de 1990, a coleta de caranguejo-uçá era realizada, principalmente, pelo método 

do braceamento (Figura 24 e 25). No entanto, uma nova técnica de captura, denominada 

de redinha, foi introduzida em 1992 (SILVANO, 2004) 

Figura 22: Método de captura braceamento 

 
Fonte: Mourão (2013) 
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Figura 23: Caranguejos prontos para o transporte 

 

Fonte: Mourão (2013) 

 

Uma problemática que se consolida a partir da captura do caranguejo-uçá 

com a redinha tem sido apontada como uma prática predatória, devido a não retirada das 

armadilhas produzidas com fios de nylon das galerias onde vivem os caranguejos, por 

esta também ser a armada com auxílio de raízes escoras ou aéreas de mangue 

(Rhizophora mangle), cuja vegetação também é utilizada na marcação das galerias 

(PONTES, 2000; SILVA, 2002; OLIVEIRA, 2009) 

Através de levantamentos realizados no estudo de campo constata-se que a 

técnica da ―redinha‖ foi inventada, provavelmente, no início da década de 1980, no Rio 

de Janeiro, e levada para Vitória (ES) por dois catadores oriundos do estado da Bahia, 

em 1986 (NUNES, 2004; OLIVEIRA, 2009)  

No Estado da Paraíba, Oliveira (2009) diz que a técnica da ―redinha‖ é tida 

como predatória para o recurso caranguejo-uçá, desde 14 de outubro de 1996, pela 

Portaria Nº 4 da Superintendência Estadual do IBAMA, que proibiu terminantemente 

essa forma de captura. Hoje, a Portaria IBAMA Nº 034/03-N de junho de 2003 (ver 

Anexo A) reforça a proibição para as regiões do Norte e Nordeste, permitindo a coleta 

do caranguejo apenas pelo método de braceamento, com o auxílio de gancho ou cambito 

com proteção na extremidade. A maioria dos trabalhos realizados sobre a técnica da 

―redinha‖ a descreve de forma superficial (NASCIMENTO, 2007)  
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A ―redinha‖, de acordo com Barbieri (2006) e Nascimento (2007), embora 

proibida na região Sudeste-sul do país e no estado da Paraíba, vem sendo utilizada com 

bastante frequência, acarretando dois tipos de problemas na região Sudeste-sul, 

relatados por Barbieri (2006): primeiro por não seleção das presas, capturando fêmeas 

ovígeras e ―caranguejos de leite‖ (quando realizam a ecdise), e segundo por poluição 

provocada pelas redinhas não recolhidas, visto que os catadores chegam a espalhar por 

dia mais de 100 e, nem sempre, voltam para recolhê-las, e os caranguejos presos na 

armadilha, que não foram capturados, acabam sendo devorados pelos predadores 

naturais (lontras, guaxinins e gaviões).  

Alguns trabalhos citam a técnica da ―redinha‖ (Figura 26 e 27), como por 

exemplo, os estudos realizados por Nordi (1992) no manguezal da região de Várzea 

Nova (PB) e por Silva (2002) no estuário do rio Paraíba na região de Bayeux (PB); 

Alves (2002) e Nascimento (2007) que relatam os impactos sócioambientais provocados 

pela técnica ―redinha‖ na captura do caranguejouçá (ucides cordatus) no estuário do rio 

Mamanguape (PB). Entretanto, Nunes (2004), estudando os caranguejeiros nos 

mangues de Vitória (ES) e Botelho, Santos e Pontes (2000), no estuário do rio Formoso, 

foram os que mais revelaram detalhes acerca desta técnica. Alves (2002) afirma que a 

―redinha‖ indica uma ruptura clara dos padrões de captura tradicionais, envolvendo 

menos esforço físico por parte do catador do que o exigido pela técnica do ―tapamento‖. 

 

Figura 24: Método de captura redinha 

 
Foto: Mourão ( 2014) 
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Figura 25: Caranguejo preso na redinha 

 
Foto: Mourão (2015) 

 

4.2.6 Mariscagem  

A mariscagem se caracteriza por ser desempenhada no meio terrestre, que 

consiste no espaço de moradia e do beneficiamento do recurso pesqueiro e, no meio 

aquático, onde ocorre o procedimento de apropriação da natureza, que poderá ser 

realizado de forma artesanal ou em escala industrial (CARDOSO, 2003) 

Nas incursões pela APA do Rio Mamanguape, exatamente nas croas, 

verificamos que as marisqueiras utilizam instrumentos que causam baixo impacto 

ambiental, caracterizando-as como trabalhadoras artesanais. Afirmamos que as 

marisqueiras apresentam uma variação no que se refere ao uso dos instrumentos, usados 

conforme a preferência das trabalhadoras. Enumeramos os instrumentos utilizados pelas 

marisqueiras: 

 

a) Puçá: instrumento produzido artesanalmente. É composto por uma vara de 

madeira que em uma das extremidades conecta-se a uma cesta de arame e tela, o 

tamanho da malha dessa tela realiza a seleção do marisco coletado ( Figura  28). 
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Figura 26: Captura do marisco com puçá 

 
   Foto: Mourão (2013). 

 

b) Ciscador ou Gadanho: Podemos dizer que o instrumento assemelha-se a um 

pente feito artesanalmente com uma haste de madeira e pregos usados para 

auxiliar a cavar na lama (Figura 29 ). Observamos pouca incidência do uso desse 

instrumento. 

Figura 27: Ciscador ou gadanho 

 
          Foto: Mourão (2013) 

 

c) Caixa Plástica: este instrumento é adaptado pelas marisqueiras,  que utilizam a 

grade de transportar cerveja, retirando as divisórias das garrafas e em seguida 

colocam uma tela de arame no fundo da caixa ou compram a caixa plástica sem 

as divisórias sem a necessidade de realizar qualquer adaptação (Figura 30). 

Observamos que tal rede promove, de forma não tão exata, a seleção dos 
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organismos pequenos, ou que não atingiram a maturidade sexual para a primeira 

reprodução. 

 

Figura 28: Mariscos sendo transportados em caixa plástica 

 
Foto: Emanuel Silva (2012) 

 

Nas caminhadas transversais identificamos que muitas mulheres indígenas 

capturam o marisco com as próprias mãos acarretando em sérios problemas de saúde, 

devido ao movimento repetitivo que dura horas na captura do marisco em substrato 

duro. Segundo Maciel (2006) as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) acometem muito mais as mulheres 

que os homens, fato que pode ser explicado por vários fatores, entre eles, que as 

mulheres estão presentes nas ocupações mais prevalentes, referentes a tarefas mais 

monótonas e repetitivas. Observamos um número maior de mulheres na captura do 

marisco, bem como, que a diferença de massa muscular, composição corporal e 

tamanho das mulheres em relação aos homens pode representar, para esse grupo, um 

fator de risco da sintomatologia dolorosa. 

A coleta de mariscos ocorre quase o ano inteiro e de acordo com 

depoimentos das marisqueiras da aldeia Tramataia, apenas nos períodos chuvosos é que 

acontece a suspensão temporária da catação. O mesmo fato foi observado por Silva 

(2011) em trabalho desenvolvido com as marisqueiras dos municípios de Bayeux, João 

Pessoa e Cabedelo (PB). O marisco é comercializado em sacos com 1Kg carne e os 
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preços variam conforme a distância das comunidades para os pontos de distribuição 

final do produto marisco. 

Justamente neste período em que ocorrem mudanças climáticas há alteração 

na salinidade da água, tornando assim o estuário mais doce, o que irá interferir 

diretamente na sobrevivência do molusco. Assim, identificamos que as marisqueiras 

também percebem flutuações na quantidade de mariscos durante o ano, relacionadas, 

principalmente, à menor ou maior ocorrência de chuvas em cada estação do ano, como 

também à temperatura da água e do substrato (SILVA, 2011) 

 

Tabela 11: . Caracterização das modalidades de pesca de acordo com o número de pescadores 

mínimo e máximo necessário para utilização da modalidade, tipo de rede e tempo de execução, a 

partir da pesquisa de campo no Estuário do Rio Mamanguape, Paraíba, Brasil entre os meses de 

Maio de 2014 a Maio de 2016 

Arte de 

Pesca 

Nº de 

pescadores 

Temp. de 

execução 

(média) 

Comp (m). 

e Malha 

(mm) 

Dist. Margem Altura 

da rede 

Prof. 

Máx. 

Local 

Anzol 1 2h  -  Costa  -  6m  
Agulheira 2-3 1h  100-400m, 

35-80mm  
Mínimo 100m  6,0m  6m  

Arrasto 4-5 20min  50 – 60m, 

20mm nas 

mangas e 

16- 18 mm 

no copo  

10m-500m  2,5m  6m  

Caçoeira 2-3 Até um mês  100-200m, 

30mm  
Mínimo 400m  3,0m  6m  

Sauneira 2-3 1h  100-500m, 

30-70mm  
Mínimo 100m  2,5m  6m  

Puçá 1 2h  -  Croas ,  

mínimo 50m  
1,0m  6m  

Tainheira 2-3 1h  100-300m, 

30-45mm  
Mínimo 100m  3,0m  6m  

Tomada 2-3 12h  300-900m, 

30mm  

Margem  2,5m  6m  

Fonte: Estudo de campo (2014 – 2016) 

 

Tabela 12: Caracterização dos tipos de ambiente da atividade de pesca artesanal no estuário do Rio 

Mamanguape, Paraíba 

Características e atividades observadas e registradas 

 

Ponto Área de 

pesca  

Caracterização  Atividades 

humanas  

Profund.**  Salinid**  

Praia Caiçaras, 

Pontal  

- Área de praia, 

com canoas e 

caiçaras de 

- uso de 

canoas e 

barcos 

Até 4m  29  

(25-34)  
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pescadores, e 

formação de 

bancos de areia.  

motorizados;  

- pesca: 

arrastos, 

tarrafas;  

- presença de 

banhistas;  

- Ecoturismo 

(Projeto 

peixe-boi)  

Croas Andorinha, 

Lameiro, 

Laminha, 

Meio, 

Cavalo, Fora  

- Bancos de 

areia expostos 

em maré baixa 

por todo corpo 

do estuário.  

-

pesca:arrastos, 

tarrafas, 

marisco  

Até 20cm  29  

(28-31)  

Mangue Camboa 

Tanques e 

Peixe-boi  

-Áreas 

margeadas por 

vegetação de 

mangue 

(Rhizophora 

mangle, 

Laguncularia 

racemosa e 

Avicennia sp.).  

-Pesca de 

caranguejo, 

marisco, 

tarrafas  

Até 4m  29  

Recifes 

Barra 

Croa da 

Cabeça, e 

boca do 

Rêgo  

- Recifes 

areníticos, com 

grande 

abundância de 

macroalgas 

(Hypnea sp. e 

Cryptonemia 

sp.) e formação 

de bancos de 

areia.  

- uso de 

canoas e 

barcos 

motorizados;  

- coleta de 

marisco;  

- pesca: 

tarrafas e 

molinete;  

- presença de 

banhistas c.  

Até 6m  31 (26-36)  

Mar aberto *  - Área após os 

recifes, 

desabrigada de 

vegetação, onde 

somente 

predomina a 

circulação de 

barcos 

motorizados  

- pesca de 

caçoeira, 

tainheira, 

agulheira  

*  *  

Fonte: Estudo de campo 

 

4.3 Estado e pesca artesanal: uma interface política e institucional 

Entender o processo histórico e político da pesca artesanal é uma tentativa 

de leitura da realidade e do movimento dinâmico constitutivo das relações sociais 

construídas a partir da imbricação, Estado e Pesca artesanal.  
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No marco histórico da primeira Constituição Republicana do Brasil, 

promulgada em 1891, a marinha torna-se a primeira ponte institucional do estado a 

regulamentar a atividade e a institucionalizar as colônias de pescadores e as federações 

estaduais de pesca. No século XIX, durante o império, é importante lembrar que a 

atividade da pesca já contribuía para ser uma das ―pontes‖ da marinha Brasileira de 

domínio, ocupação e proteção do litoral do Brasil. (RESENDE, 2010; SILVA, 2015) 

Segundo Resende (2010), através da marinha, o Estado propicia o ponto de 

partida, em 1919, para a criação das ―Zonas de pesca‖, apresentando na época um 

projeto inovador que visava os núcleos de pescadores, levando em conta quantidade e 

distância em todas as sedes mapeadas, que já tinham a tradição de serem chamadas de 

―colônias de pescadores‖. Em 1926, a atividade passa para a responsabilidade do 

Ministério da Agricultura.  Mais recentemente, em 2003, foi criada Secretaria Especial 

de Aquicultura e pesca (SEAP) que, em 2009, foi institucionalizada como Ministério da 

Pesca e Aquicultura, conforme detalhado na Tabela 13. 

Com o advento da industrialização brasileira, a atividade pesqueira passa 

por um processo de especialização e divisão social do trabalho, criando a pesca 

industrial, a aquicultura, a pesca amadora e a pesca artesanal. Conforme a lei nº 11.959, 

de 29 de junho de 2009, que regulamenta a atividade. 
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Tabela 13: Linha do tempo político-institucional pesqueira do Brasil

Ano Organização/ação Caracterização do evento 

1534 Pagamento de dízimo na 

produção de pescado 

Governo colonial editou o ―Farol de Pernambuco‖ para recolhimento de 10% do pescado capturado 

naquela capitania a favor da ordem jesuíta e de 5% em favor do capitão Duarte Coelho, primeiro 

donatário. De 1534 a 1821, o dízimo do pescado foi cobrado pelas instituições de arrecadação do Estado. 

1602 Início da pesca da baleia 

nos Estados da Bahia e do 

Rio de Janeiro 

Uso intenso do óleo de baleia para construção e iluminação urbanas. 

1817 Povoamento do território 

brasileiro pela Enseada das 

Garoupas (SC) 

Expansão de cidades no sul 

1818 Aviso régio de 25 de março 

de 1818 

Criação da Colônia de pesca Nova Ericeia (SC), por dom João VI, que foi coroado rei de Portugal, Brasil 

e Algarves 

1846 Criação das Capitanias dos 

Portos 

Controle da navegação pela marinha 

1846 Lei de nº 447 Divide os pescadores em ―distritos de pesca‖ e atribui à marinha a responsabilidade administrativa pela 

pesca, determinando a obrigatoriedade da matrícula para os pescadores profissionais. 

1881 Criação do decreto nº 

8.338 

Autorizou o Governo Imperial a incorporar companhias para a pesca, salga e seca de peixe no litoral e 

rios do império. 

1912 Os primeiros atos legais 

relacionados à pesca como 

setor industrial 

Governo de Hermes da Fonseca, em 1912: a atividade começou a ser moldada e pensada com o início do 

processo de industrialização brasileira, por meio das acumulações obtidas pela economia cafeeira; 

evidenciavam no Brasil os primeiros atos institucionalizando-a como atividade de iniciativa do poder 

estatal, seguindo interesses privados oligárquicos. 

1919 Missão de criação das 

colônias de pescadores – 

Marinha 

Almirante Frederico Vilar, por meio de sua cruzada da Marinha do Brasil cria, entre 1919 e 1923, 800 

colônias de pescadores no Brasil. 

1920 Criação da Confederação 

dos Pescadores do Brasil 

Sob a orientação da Marinha do Brasil, visa coordenar as federações e colônias em nível nacional.  

1923 1º Estatuto das Colônias de 

Pescadores 

Criada no formato de aviso da marinha. 

1923 Criação da Secretaria da 

Pesca e Saneamento do 

Órgão da Marinha responsável pela organização da regulamentação da atividade. 
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Litoral 

1932 Inspetoria de Pesca e de 

Ações da Marinha 

A atividade pesqueira foi integrada ao elenco de providências governamentais, por meio da Marinha. 

1934 Decreto nº 23.672 – 

Código de Caça e Pesca 

Atualiza e aprova o código de Caça e Pesca que com baixo, assinado pelos ministros de Estado e cuja 

execução compete ao serviço de Caça e Pesca, do Departamento Nacional de Produção Animal, do 

Ministério da Agricultura. 

1938 Decreto – Lei nº 794 – 

atualiza o Código de Pesca, 

com ênfase no capítulo 

sobre as associações de 

classe do pescador. 

―Capitulo II – Art. 7º A matrícula de pescador profissional será concedida gratuitamente pelas 

repartições competentes do Ministério da Marinha, na forma das leis e regulamentos em vigor. Art. 8º 

Todo pescador profissional é obrigado a fazer parte das colônia em cuja zona resida‖ 

1943 Decreto Lei nº 530 – 

colônias transformadas em 

cooperativas 

Extinguiu as federações e confederações e determinou que as colônias fossem transformadas em 

cooperativas. Esse período durou até 1950. 

1945 Criação da caixa de Crédito 

da Pesca – Decreto Lei nº 

8. 560 

E outras decisões: fica extinta a Comissão Executiva da Pesca, criada pelo decreto lei nº 5.039, de 4 de 

dezembro de 1942, modificado pelo Decreto-Lei nº 5.530, de 28 de maio de 1943; revertem à Divisão de 

Caça e Pesca do Departamento Nacional da Produção Animal do Ministério da Agricultura as seguintes 

dependências transferidas à comissão executiva da pesca pelo Decreto Lei nº 5.030, de 4 de dezembro de 

1942: a policlínica de pescadores, criada pelo Decreto Lei nº 3.118 de 14 de março de 1941 e seus 

ambulatórios nos Estados; Fábrica de Produtos e Subprodutos do Cação, construída pelo Ministério da 

Agricultura em São Luís,  Estado do Maranhão; entrepostos Federais de Pesca no Distrito Federal e nos 

Estados. 

1950 Ministério da agricultura – 

Portaria de nº478 

 

 

 

Aprovados os novos estatutos da confederação, federação e colônias, que voltaram a ser entidades 

representativas dos pescadores no Brasil. Assume a responsabilidade sobre a regularização da pesca no 

Brasil.  

1961 

 

 

 

Decreto nº 20 – cria o 

Conselho de 

Desenvolvimento da Pesca 

- CODEPE 

Implementar a Política Nacional de Pesca. 

1962 Lei delegada de nº 10 – 

cria a Superintendência do 

Busca regulamentar a profissão do pescador e estimular o setor com incentivos ficais à industrialização 
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Desenvolvimento na Pesca 

(SUDEPE)  

1967 Decreto Lei de nº 221 Estabelecimento de incentivos fiscais 

1969 Decreto Lei de  nº64. 618 Regulamenta o trabalho a bordo das embarcações pesqueiras. 

1971 Lei complementar nº 11 Foi implementado a partir de 1972 o Programa de assistência ao Trabalhador Rural/Fundo de Assistência 

e Previdência do Trabalhador Rural (Prorural e Funrural), que assistia os trabalhadores rurais, 

pescadores( a partir de 1972), oferecendo benefícios precários de aposentadoria por idade, aos 65 anos, 

limitados ao arrimo de família e tendo meio salário mínimo como teto.  

1973 Portaria nº 471 Definição 

das colônias como 

organização de classe pelo 

Ministério da Agricultura  

Padroniza o estatuto das colônias de pescadores e apoia a intervenção nas colônias pelo prazo que lhe 

julgar conveniente. 

1974 Decreto nº 73.632 Governo de Emilio G. Médici. Destacam-se a transformação de uma pesca artesanal em industrial 

capitalista, a dinamização do setor e o crescimento com geração de renda. 

1981 Lei nº 6.938 Dispõe da Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formação e aplicação e dá 

outras providências. 

1982 Criado o Conselho 

Nacional de Pesca e 

Aquicultura (CONEPE) 

Sociedade Civil, sem fins lucrativos, de duração ilimitada, com sede e foro em Brasília (DF). Entidade de 

representação Nacional da Classe empresarial da pesca e da aquicultura, que agrega sindicatos e 

associações da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura. 

1983 Portaria da SUDEPE nº 50 A  primeira legislação referente ao defeso e dirigida à pesca de camarões nas regiões sul e sudeste do 

Brasil a entrar em vigor foi a que proibia a pesca de camarão-rosa, verdadeiro, sete-barbas e barba-ruça 

no período de 1/3 a 30/4/1984. 

1985 Movimento Constituinte da 

Pesca 

Inclusão dos pescadores artesanais na nova Constituição Brasileira, somando-se a outras categorias, 

reivindicando seus direitos sociais e políticos. 

1985 Lei nº 7.356 Faculta aos pescadores profissionais sem vínculo empregatício a filiação de regime de Lei Orgânica da 

Previdência Social – Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, na qualidade de trabalhadores autônomos. 

1987 Lei nº 7.643 Proíbe a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de crustáceos nas águas jurisdicionais 

brasileiras. Os cetáceos (baleias, golfinhos e outros) constituem uma ordem de animais aquáticos 

pertencentes à classe dos mamíferos. 

1988 Promulgação da 

Constituição Federal do 

Brasil art. 8º: É livre a 

associação profissional ou 

Carta Magna equipara as colônias de pescadores aos sindicatos de trabalhadores rurais. 
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sindical. 

1988 Art. 194,§ 8º, Constituição 

Federal de 1988 

Princípio do acesso universal de idosos e inválidos de ambos os sexos à Previdência Social, em 

determinado regime especial, cuja principal característica é incluir o chamado setor rural informal, 

constituído pelo ―produtor, parceiro, meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, 

bem como os respectivos cônjuges que exerçam as suas atividades em regime de economia familiar sem 

empregados permanentes‖.  

1988 Lei nº 7.661 cria a política 

de gerenciamento costeiro 

Como parte integrante da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) e da Política Nacional de 

Meio Ambiente (PNMA), fica instituído o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). 

1989 Extinção da SUDEPE 

 

Finalização da ação da  SUDEPE, subordinada ao Ministério da Agricultura.  

1989 Lei nº 7.734 – criação da 

Secretaria de Aquicultura e 

Pesca no Instituto 

Brasileiro de meio 

Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 

(IBAMA) 

Entre 1989 e 1998 o IBAMA foi responsável pela administração do registro do pescador. 

1991 Lei nº 8.171 Dispõe sobre a Política Agrícola. Essa lei foi elaborada em cumprimento ao que determinam o art. 187 

da Constituição Federal e o art. 50 do Ato das disposições Constitucionais Transitórias. O art. 1º insere a 

atividades pesqueira no objeto e âmbito de aplicação daquela lei e vários outros dispositivos referem-se à 

pesca e à aquicultura. 

1991 Lei nº 8.213 Dispõe dos Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, incluindo o segurado 

especial.  

1991 Lei nº 8.287 Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores artesanais, durante os 

períodos de defeso. Esta lei é revogada pela Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. 

1993 Lei nº 8.617 Dispõe sobre o Mar Territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental 

brasileiros, revogando o Decreto-Lei nº 1.098, de 25 de março de 1970. 

1995 Decreto nº 1.530 Declara a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que 

estabelece: a soberania dos países costeiros sobre o mar territorial (uma faixa com largura de até 12 

milhas marítimas); direito de fiscalização sobre a zona contígua (faixa de 12 a 24 milhas); direitos de 

explotação sustentável, conservação e gestão de recursos naturais e outras.    

1995 Decreto nº 1.694 Cria o Sistema Nacional de Informações de Pesca e Aquicultura – SINPESQ, com o objetivo de coletar, 

agregar, processar, analisar, intercambiar e disseminar informações sobre o setor pesqueiro nacional. 
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1996 Decreto nº 1.946 Cria o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Tem como base 

fundamental o agricultor rural. São também beneficiários do PRONAF: pescadores artesanais e 

agricultores que exploram área não superior a dois hectares (em tanques escavados) ou ocupem até 500 

m³  de água (quando a exploração se efetivar em tanque-rede). 

1997 Lei nº 9.445 

 

 

Concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras 

nacionais. Essa medida visa a proporcionar viabilidade econômica à atividade pesqueira no Brasil e se 

equipara às subvenções concedidas por outras nações aos respectivos setores pesqueiros. 

1998 

 

 

Retorno das atividades 

voltadas à gestão pesqueira 

para o Ministério da 

Agricultura 

Registro profissional do pescador e outras regulamentações da atividade são repassadas ao MA. 

1988 Lei nº 9.605 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente e dá outras providências. 

1998 Decreto nº 2.681 – criação 

do Departamento de Pesca 

e Aquicultura (DPA) do 

Ministério da Agricultura e 

Abastecimento 

Aprova diversas modificações na Estrutura do Ministério da Agricultura e Abastecimento, entre elas, a 

criação do departamento de pesca e Aquicultura (DPA), diretamente ligado à Secretria de 

Desenvolvimento Rural. 

2000 Lei nº 9.985 – regulamenta 

o art. 225,§ 1º, incisos I, II, 

III e VII da Constituição 

Federal 

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Cria as reservas extrativistas e 

áreas de preservação e conservação. 

2001 Decreto nº 3.939 Dispõe  sobre a Comissão Interministerial Recursos do Mar (CIRM), tendo por finalidade coordenar os 

assuntos relativos à consecução da Política Nacional para recursos do Mar, objeto do Decreto nº 5.377, 

de 23 de fevereiro de 2005. 

2003 Criação da Secretaria 

Especial de Pesca da 

Presidência da República 

(SEAP/PR) 

As atividades da Pesca e da Aquicultura passam para a regulação e responsabilidade da SEAP/PR. 

2003 Lei nº 10.683 

 

―Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências‖, e 

enumera as atribuições do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). 

2003 Maior detalhamento do 

PRONAF para a pesca 

Criação do PRONAF pesca. 
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2003 Decreto nº 4.810  Estabelece normas para operação de embarcações pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e 

por meio de acordos internacionais. As zonas brasileiras de pesca compreendem: o território nacional 

(águas continentais, águas inferiores e o mar territorial); a plataforma continental; e a zona econômica 

exclusiva.  

2003 Lei nº 10.779 – Seguro 

Defeso 

Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao pescador 

profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. 

2003 Decreto nº 4.895 Estabelece condições necessárias ao desenvolvimento da aquicultura, autorizando o uso dos espaços 

físicos de corpos d‘água de domínio da união para essa finalidade. Revoga o Decreto nº 2.869, de 1998, 

que dispunha sobre o mesmo assunto. 

2003 Portaria nº 30 – Ministério 

do Desenvolvimento 

Agrário 

 Dispõe sobre o regulamento e as condições estabelecidas para as operações de crédito de investimento 

de custeio ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  (PRONAF), 

trata de emissão de declarações de Aptidão ao PRONAF. 

2004 Decreto nº 5.069 – Criação 

do Conselho Nacional de 

Aquicultura e Pesca 

(CONAPE) 

É um órgão colegiado de caráter consultivo, integrante da estrutura básica do Ministério da Pesca e 

Aquicultura, é composto por delegados representantes de várias entidades civis e políticas. Tem caráter 

consultivo. Sua finalidade é propor a formulação de políticas públicas, com vistas a promover a 

articulação e o debate  entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil organizada, para o 

desenvolvimento e o fomento das atividades da aquicultura e da pesca no território nacional. 

2004 Decreto nº 27 Cria a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais. 

2006 Decreto nº 13 Altera e detalha as ações da comissão nacional de desenvolvimento sustentável das comunidades 

tradicionais.  

2008 Lei nº 11. 699 Colônias, federações estaduais e confederação Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas como órgão 

de classe. 

2008 Lei nº 11. 718 Acrescenta artigo à lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, criando o contrato de trabalhador rural por 

pequeno prazo; estabelece normas transitórias sobre a aposentadoria do trabalhador rural; prorroga o 

prazo de contratação de financiamentos rurais e trata da categoria do seguro especial. 

2009 Lei nº 11. 958 – cria o 

Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA) 

Altera as Leis nº 7. 853 de 24 de outubro de 1989, e a Lei de nº10.683, de 28 de maio de 2003; dispõe da 

transformação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, da presidência da República, em Ministério 

da pesca e Aquicultura, cria cargos de comissão do Grupo- Direção e Assessoramentos Superiores (DAS) 

e Gratificações de Representação da Presidência da República; e dá outras providências;   

2009 Lei nº 11.959 – institui a 

Política Nacional de 

Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura 

Principal diploma legal em vigor, dispondo sobre a aquicultura e a pesca no Brasil. Instituída por essa lei, 

visa garantir o uso sustentável dos recursos pesqueiros e otimizar os benefícios econômicos decorrentes, 

em harmonia com a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, e promover o ordenamento, o 

fomento e a fiscalização da atividade pesqueira. 
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e da Pesca 

2012 Lei nº 12.712 Cria novos subsídios e investimentos para a modernização da frota costeira e continental. 

2012 Plano Safra da Pesca e 

Aquicultura 

Criado pela MPA, MA e PR. 

2012 Instrução Normativa nº 6 

(MPA) 

Atualiza a regularidade junto ao registro geral profissional, com destaque ao Comprovante de 

Recolhimento da Contribuição Sindical Obrigatória. 

2013 Instrução Normativa nº 13 

– MPA 

Atualiza a regularidade junto ao registro geral profissional, deixando a obrigatoriedade de vínculo à 

entidade sindical ou de classe.   

2014 MP nº 665/2014 aumenta o 

rigor nas mudanças para a 

concessão do abono 

salarial, do seguro defeso, 

seguro-desemprego dos 

pescadores artesanais. 

OBS: Esta MP agora é lei 

(nº 13.134, de 16.06.2015) 

Em relação ao seguro desemprego – defeso, atualmente o trabalhador pode solicitar o defeso três anos 

após a data do primeiro registro (Carteira inicial). Antes eram 12 meses, já modificado pelo Governo 

Lula. No Governo FHC, era um período de três anos. 

2014 Instrução Normativa nº 17 

– MPA 

Atualiza normas e procedimentos de inscrição e licenciamento no Registro Geral da Atividade Pesqueira 

(RGP). Estabelece normas e procedimento para inscrição e licenciamento para pessoa Física ou jurídica 

no RGP, na categoria de empresa que comercializa Organismos Aquáticos Vivos.  

2014 Instrução Normativa nº 18 

– MPA 

Estabelece critérios e procedimentos para preenchimento e entrega de mapas de bordo das embarcações 

registradas no RGP. 

2014 Portaria MMA nº 445 Reconhece espécies de peixes, invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção, 

constantes na lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. 

2015 Decreto nº 8.424 Regulamenta a Lei nº 10.779 de 25 de novembro de 2003, para dispor sobre a concessão do benefício de 

seguro-desemprego, durante o período do defeso, ao pescador profissional artesanal que exerce sua 

atividade exclusiva e ininterruptamente. 

2015 Decreto nº 8.425 Regulamenta o Parágrafo único do art. 24 e o art. 25 da Lei de nº 11.959, de 29 de junho de 2009, para 

dispor dos novos critérios para a inscrição no registro Geral da Atividade Pesqueira e para autorização e 

concessão, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira. 

Fonte: CNISO, 1998; SEAP, 2008; CPP, 2010. Consulta ao quadro de Alves (2015). Consulta ao quadro de Silva (2015). Pereira (2012) e em outros órgãos federais: 

consultadas diversas leis no portal do Senado Federal e da Câmara de Deputados. Portarias consultadas no site da Presidência da República e no site do MPA – 

Legislações e instruções normativas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INSS e do Mistério do Trabalho e Emprego. Disponível em: http:// 

www.mpa.gov.br/index.php/institucional/legislacao/instrucoes-normativas/instrucoes-normativas-2014, Acesso em:  15 fev. 2015.    

http://www.mpa.gov.br/index.php/institucional/legislacao/instrucoes-normativas/instrucoes-normativas-2014
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A pesca pode ser definida, de forma geral, como toda operação, ação ou ato 

tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros. O artigo 

4º da atividade pesqueira compreende todos os processos de pesca, explotação e 

exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa 

dos recursos pesqueiros. 

Segundo Diegues (1983, p. 372), as formas de produção pesqueira 

existentes no litoral do Brasil são: Pesca de Subsistência, Pesca Realizada dentro dos 

Moldes de Pequena Produção Mercantil e Pesca Empresarial-Capitalista. A segunda 

(produção mercantil) pode ser dividida em três subtipos: Produção Mercantil Simples 

dos Pequenos Produtores Litorâneos, ―os Pescadores-Lavradores‖ e Pequena Produção 

Mercantil Pesqueira (ampliada): o Pescador Artesanal. Considera-se atividade de pesca 

artesanal, para os efeitos dessa lei, os trabalhos de confecção e de reparos de artes e 

petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o 

processamento do produto da pesca artesanal, conforme o circuito produtivo da pesca, 

como podemos constatar na prática e vida cotidiana dos povos indígenas Potiguar do 

litoral norte do estado da Paraíba.  

No artigo 8º – pesca, para os efeitos dessa lei, classifica-se como atividade 

comercial, a saber: Primeiro, Pesca artesanal – quando praticada diretamente por 

pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com 

meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo 

utilizar embarcações de pequeno porte e extraindo no máximo dez toneladas mensais; 

Segundo, Pesca industrial – quando praticada por pessoa física ou jurídica, envolvendo 

profissionais, empregados assalariados ou em regime de parcerias por cotas-partes, 

utilizando embarcações de pequeno, médio e grande porte, com a finalidade comercial 

de extrair mais de dez toneladas de recursos pesqueiros.   

De acordo com Silva (2015), as embarcações de pesca artesanal também são 

normatizadas pela lei nº 11.959, sendo permissionadas e registradas perante as 

autoridades competentes, na forma da normatização específica. No paragrafo 3º da 

citação de lei, para fins creditícios, são considerados instrumentos de trabalho, as 

embarcações, as redes e os demais petrechos e equipamentos utilizados na pesca 

artesanal. O paragrafo 4º ressalta que a embarcação utilizada na pesca artesanal, quando 

não estiver envolvida na atividade pesqueira, poderá transportar as famílias dos 
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pescadores, o produto da pequena lavoura e da indústria doméstica, observadas as 

normas da autoridade marítima aplicáveis ao tipo de embarcação. O paragrafo 5º, por 

sua vez, especifica que é permitida a admissão, em embarcações pesqueiras, de menores 

a partir de 14 anos (quatorze) de idade, na condição de aprendiz de pesca, observada a 

legislação trabalhista, previdenciária e de proteção à criança e ao adolescente, bem 

como, as normas da autoridade marítima.  

 

A legislação que regulamenta a pesca artesanal é constituída de acordo 

com a compreensão e os limites da modernização do setor, por isso 

que a normatização acaba contribuído para a manutenção da tradição 

das forças produtivas, das técnicas na pesca artesanal e das condições 

de trabalho do pescador que remonta as bases mais antigas. Seus 

trabalhadores e empreendedores, em geral, possuem os meios de 

produção e exercem sua atividade de forma autônoma, 

individualmente, em regime de economia familiar e/ou por meio de 

parceria sem vínculos empregatícios (SILVA, 2015, p. 26)  

 

Nessa realidade, os povos indígenas potiguara, especificamente da aldeia 

Tramataia apresentam baixa escolaridade e vivem em condição de vulnerabilidade e de 

precariedade. Assim, a pesca artesanal, apesar de seu reconhecimento junto ao Estado 

como atividade econômica e posto de trabalho, vive nos limites da 

formalidade/informalidade; isso se deve aos vários fatores que vale a pena desvelar, tais 

como: dificuldade de modernizar o setor, a atividade e os negócios; dificuldade de 

infraestrutura e armazenamento e de abastecimento do pescado e dos frutos do mar; 

dificuldade de vender no mercado ampliado (atacado).  

Essa configuração das condições da pesca artesanal nos territórios indígenas 

no litoral norte da Paraíba justifica-se, através da análise do processo histórico de sua 

constituição, que está atrelada à implantação da Sudepe – que culminou com o 

reconhecimento da pesca como indústria de base, inspirada no ideário 

desenvolvimentista – objetivou-se dar um novo impulso à industrialização do setor 

pesqueiro, que tinha seu esteio, em termos de produção, na pesca artesanal. 

Segundo Ramalho (2014), foi criado os Planos de Desenvolvimento 

Pesqueiro (PNDP`s)
53

, nos quais foram colocadas, nos anos de 1960, as linhas oficiais 

de créditos, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), e fixados 

                                                           
53

 De 1963 a 1986, a SUDEPE criou 5 PNDP`s, a saber, o PNDP I, 1963-1968; o PNDP II, 1969-1974; o 

PNDP III, de 1975-1979; o PNDP IV, de 1980- 1985; e o PNDP – Nova República, de 1986-1989 

(NETO, 2003) 
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incentivos ficais, que foram empregados na ―construção e importação maciça de barcos, 

equipamentos e infraestrutura de terra, dimensionando-as para uma pesca costeira que 

geralmente não podia ir além da plataforma continental‖ (DIEGUES, 1983, p. 132), o 

que se manteve nas décadas  seguintes. Essas ocorrências levaram, dos anos 1970 até 

1989 – com a extinção da Sudepe –, a produção da pesca artesanal a perder seu espaço 

para a industrial, num vertiginoso aumento da participação do setor empresarial na 

produção pesqueira com maior impacto nas regiões norte e nordeste do país (ver Tabela 

14). 

 

Tabela 14: Pesca Indutrial e Artesanal no Brasil (1960 – 2005) 

Anos Pesca Industrial % Pesca Artesanal % 

1960 36.000 16,4 246.000 83,6 

1970 198.000 46,6 280.00 53,4 

1980 392.325 61,5 243.640 38,4 

1988 372.801 60 249.284 40 

2005* 232.430 31 518.864 69 

Fonte: IBGE – SUDEPE – IBAMA. * Após o ano de 2005, a SEAP (hoje MPA) passou a 

coordenar e realizar levantamentos estatísticos da pesca, porém não mais apresentados por 

setor (industrial e artesanal). 

  

Esse investimento pesado no setor pesqueiro industrial gerou prejuízos 

socioambientais, tais como: superexploração de inúmeras espécies de pescados; 

conflitos pelo uso dos territórios de pesca dos barcos industriais com pescadores 

tradicionais; aumento da pobreza dos pescadores, incluindo aí sua crescente 

subordinação às empresas de pescados; e malversação dos recursos públicos pelos 

empresários (DIEGUES, 1983; NETO, 2003; MELLO, 1985; RAMALHO, 2014) 

Loureiro (1985) coloca que tal fato levou a uma depredação dos recursos 

pesqueiros no Norte do país, fato que a autora classificou como pilhagem da natureza, 

por prejudicar ―a cadeia biológica que sustenta o equilíbrio ecológico‖ com negativas 

repercussões futuras ―de ordem natural, mas principalmente de ordem social‖ 

(LOUREIRO, 1985, p. 146), fundamentalmente, sobre os pescadores artesanais. Essa 

situação se resvalou também na região Nordeste atingindo os pescadores indígenas do 

litoral norte da Paraíba. 
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Na realidade, a modernização do setor pesqueiro fez-se à revelia das 

comunidades de pescadores, de cima para baixo, ―ou seja, superpondo a estas uma 

classe de empresários até então estranha à sociedade local‖ (LOUREIRO, 1985, p. 137). 

Essa pilhagem foi sentida em outras regiões do país, com conflitos entre pescadores e 

barcos empresariais (DIEGUES, 1995) 

A pesca artesanal no estado da Paraíba, em sua maior parcela está 

direcionada ao atendimento das necessidades estatais capitalistas. Dessa forma, há 

exclusão das comunidades tradicionais da sociedade produtiva, que no caso da nossa 

pesquisa são os indígenas potiguaras, cooptando suas oportunidades de crescimento 

produtivo por falta de apoio, oportunidades e subsídios por parte do Estado, que 

direciona seus esforços somente para os interesses capitalistas, que induzeem à miséria, 

pobreza, analfabetismo, direcionam as politicas sociais aos padrões mínimos de direitos 

sociais e desestruturação das lutas de classes dos trabalhadores (Marx, 1867) 

A configuração desse mosaico das políticas públicas de favorecimento ao 

sistema capitalista tem origem no modelo adotado anteriormente no Brasil, conforme 

aponta Ianni, 

 

o Estado brasileiro preocupado com a expansão do capitalismo a 

qualquer custo com a industrialização, criam Órgãos estatais para 

dinamizar as forças produtivas do país, que absorve parte do 

excedente econômico das regiões menos desenvolvidas, com 

possibilidades reais de expansão e crescimento regional. Constituindo-

se intervenções governamentais destinados a propiciar a expansão da 

racionalidade capitalista no sistema nacional (IANNE, 2004, p. 70) 

 

Contudo, a formação do Estado capitalista no país ocorre pelo processo de 

mudança do modelo econômico agrícola para o modelo industrial, em que a política 

econômica governamental concentra-se sobre o processo de acumulação de capital
54

, 

como fulcro do desenvolvimento. O Estado assume a tendência para o monopólio do 

capital financeiro,  que se configura como a manifestação mais abstrata e independente 
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 ―A acumulação de capital é o processo pelo qual uma parcela dos bens e serviços disponíveis numa 

economia, em um determinado período de tempo, incorpora-se a capacidade produtiva dessa economia. 

Este processo tem dois aspectos fundamentais: por um lado, pode ser encarado como uma dilatação do 

usufruto do trabalho; por outro, como uma expansão da capacidade produtiva. O primeiro deste aspecto 

permite-nos focalizar o problema da poupança e segundo, o do investimento‖. (Grupo Misto BNDE – 

CEPAL, Análise e Projeções do Desenvolvimento Econômico, p. 11 apud IANNI, 2004, p.15 ). 
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do capital. Tal condição de manifestação se concretiza com a utilização de medidas 

fiscais, cambiais e monetárias (IANNE, 2004) 

Sendo assim, o Estado elabora metodologias para incentivar a expansão das 

atividades produtivas, na proteção da iniciativa privada, com diversas modalidades de 

ação, a fim de vigorar e garantir a empresa privada como observamos na passagem: 

 

ditada pela estrutura histórica, política e social do Brasil, a 

programação do desenvolvimento econômico se vem procedendo de 

modo que o Estado, ao levar avante a tarefa de adaptar o sistema de 

preços à consecução do objetivo da melhoria do padrão de vida da 

comunidade, exerça sua influência seja pela ação empresarial direta, 

seja pela ação sobre os preços, a formação do capital, a escala de 

produção e as expectativas, usando instrumentos de que dispõe que 

são fiscais, tarifárias, monetárias, creditícias, financeiros e gerenciais, 

ao criar ambiente propício à evolução e desenvolvimento da iniciativa 

privada, capacitando-a a atingir certas metas ou objetivos de 

produção, sem que sua atividade seja especificamente regulada ou de 

antemão prescrita pelo Estado (Conselho de Desenvolvimento, 

Programa de Metas, 1959 p. 27) 

 

A preocupação da gestão pública de fomento à pesca brasileira, em especial 

à pesca artesanal no litoral norte do Estado da Paraíba, fica em segundo plano, pois o 

foco está no modelo de apoio à pesca industrializada, direcionada para as regiões mais 

desenvolvidas do país (regiões sudeste e sul). Fica claro que o Estado capitalista atua na 

medida do controle para a garantia da estabilidade das massas sociais e a sua fisiologia 

serve como veículo de interesses capitalista e se espalha no campo da produção, da 

circulação e da troca, tem papel fundante nas regularizações quanto pela competição a 

exploração do trabalho, a exemplo do processo de trabalho na pesca artesanal. As suas 

ações estatais consolidam-se em um sistema de interesse próprio e na competição o  

qual não apresenta interesse de classe coletiva (HARVEY, 2005) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na trajetória de evolução da produção do conhecimento no campo 

multidisciplinar, uma vasta literatura tem se acumulado sobre as relações entre as 

disciplinas geografia e biologia, desde o século XVII. A partir do último quartil do 

século XX, as Ciências Sociais e o Serviço Social sinalizam de forma afirmativa a sua 

contribuição nesse campo, principalmente nos estudos vinculados aos campos da 

etnobiologia e etnoecologia, da linguística e antropologia das culturas contemporâneas, 

entre outros. Esse movimento convergiu para um princípio compartilhado, ou seja:  a 

biodiversidade global só conseguirá a conservação de seu patrimônio natural no 

momento em que houver a conservação da diversidade cultural. 

Essa declaração comum representa um novo axioma bio-cultural e possui 

suas bases  fundamentais alicerçadas em quatro conjuntos de evidências:  

 Sobreposição territorial entre riqueza biológica e diversidade linguística, entre 

territórios de povos, comunidades tradicionais e áreas de alto valor biológico 

(áreas protegidas e planejadas); 

 Presença dos povos indígenas mantida através de relação equilibrada com o 

meio ambiente, configura um reconhecimento como principais manejadores e 

moradores de habitat bem conservados; 

 Certificação de um comportamento conservacionista entre esses grupos sociais  

devido a seu complexo pré-moderno de crença-conhecimento e praticas, como  

constado entre a sobreposição das terras indígenas e a área de proteção 

ambiental do Mamanguape no litoral norte do Estado da Paraíba. 

Nietschmann
55

, denomina esse axioma bio-cultural ―conceito de 

conservação simbólica‖ pelo qual a diversidade biológica e cultural são reciprocamente 
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 On January 22, 2000, Bernard O. Nietschmann, geographer from the University of California at 

Berkeley, died of esophageal cancer. He was 58 years old. Nietschmann was a person of many talents 

who did many things extraordinarily well. He excelled as a writer, a geographer, an ecologist, a teacher, a 

photographer and an activist for indigenous rights. Much of his professional energy was spent with the 

Miskito Indians along the Atlantic Coast of Central America, where he had been active from the mid-

1960s through the 1990s; but his efforts ranged much farther, encompassing indigenous peoples and 

ecological themes worldwide. Coastal marine ecosystems were a special interest; one of the last tasks he 

completed was a comprehensive map of the coral reefs of the world, done for the National Geographic 

Society. 

Nietschmann stated his philosophy on the link between culture and environment saying, "If you're 

interested in cultural diversity, you have to be interested in biological diversity, because nature is the 

scaffolding of culture — it's why people are the way they are. If you're interested in environments, you 

have to be interested in culture." e wrote in his Pew Fellowship application that his aims were to 



198 
 

 
 

dependentes e geograficamente co-determinantes, gerando assim, o princípio-chave para 

a teoria da conservação e suas aplicações. Do ponto de vista Epistemológico, consiste 

em uma expressão de estudos inovadores, que apresentam uma perspectiva integrativa e 

interdisciplinar, que vem agregando à produção científica reconhecimento nas ciências 

contemporâneas. 

Nessa perspectiva, em que esse estudo se situa, na medida em que buscamos  

elucidar elementos das expressões territoriais, tendo como fio condutor as complexas 

conexões entre a dinâmica da pesca artesanal e os conflitos socioambientais na Aldeia 

Tramataia, no Litoral Norte da Paraíba, paradoxalmente um território protegido pela 

APA do Mamanguape.  

As expressões da questão social estão presentes nas potencialidades e 

fragilidades (assimetrias) de um dado território, bem como nas suas relações de 

territorialidades que, por sua vez, são influenciadas pela identidade local. A partir do 

chão da aldeia, depreende-se o reconhecimento da importância das singularidades que 

não costumam ter a devida atenção por aqueles agentes públicos (tidos, muitas vezes, 

como detentores do poder de Estado). Contudo, a questão ambiental em escala mundial, 

vem provocando mudanças de paradigma.  

Nas últimas décadas se evidenciou a prática de conduzir lógicas distintas de 

desenvolvimento que têm levado às seguintes contradições e ambiguidades: por um 

lado,  investimentos em grandes projetos de ―infraestrutura‖ capitalista, tais como a 

carcinocultura, rompendo com a manutenção dos direitos territoriais dos indígenas 

potiguara, como também com a manutenção das Unidades de Conservação (Ucs), 

especificamente, na APA do Mamanguape (PB), ambas vistas como obstáculos ao 

crescimento econômico. Por outro lado, de forma simultânea, o Estado investe em 

políticas públicas direcionadas  aos setores que sofrem exclusão do capitalismo 

globalizado, gerando processos de autogestão ou de gestão compartilhada que merecem 

atenção para que sejam avaliados sob a ótica da sustentabilidade socioambiental.  

                                                                                                                                                                          
strengthen the linkages between his teaching and research so that he could bring the best of academia to 

help indigenous peoples defend and protect their coasts and forests and to, in turn, bring the best of 

indigenous conservation innovation to the attention of scholars, the media, conservation organizations and 

the general public. He succeeded in both. 
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Na contemporaneidade, a dinâmica exercida pela política ambiental faz uma 

tentativa de viabilização, através da adoção de uma postura autoritária com fortes 

indícios de dependência da fiscalização repressiva, necessitando de maior 

fundamentação técnico-científica e legitimidade social advinda dos povos potiguara. 

Dessa forma, observamos que tal população está fadada, na melhor das hipóteses, a uma 

preservação ao estilo ―jardim zoológico‖, resguardando apenas algumas áreas 

intocáveis, num recorte insuficiente para a reprodução integral dos ecossistemas, para a 

manutenção da biodiversidade e da pluralidade cultural. 

Os Potiguara são historicamente discriminados por sua identidade 

sociocultural e impedidos de reproduzir seu modo de vida tanto pelo modelo de 

ocupação predatório que se expande quanto pelo modelo de conservação ambiental 

vigente. Paradoxalmente, em alguns casos evidenciados na vida cotidiana acabam por 

desenvolver uma postura anticonservacionista, devido às pressões provocadas pelo 

capital, identificando o ambientalismo como o substituto dos antigos grileiros e 

passando a desenvolver práticas predatórias do meio ambiente como único meio de 

garantir sua subsistência, como observado na captura de caranguejos pelo método da 

rendinha e pela prática da carcinocultura. Tais práticas são buscadas com o intuito de 

não cair na marginalidade ou na indigência. 

No momento em que há a negação do potencial conservacionista dos índios 

potiguara, que historicamente preservaram a qualidade das áreas que ocupam, 

possivelmente despreza-se também uma das únicas vias adequadas para alcançar os 

objetivos a que se propõe a política ambiental.  

Esse caminho está na inclusão da perspectiva das populações indígenas do 

litoral norte da Paraíba no nosso conceito de conservação, construído a partir das 

realidades vivenciadas no território e da elucidação de algumas territorialidades do 

lugar. Tal fato, se materializa com a participação de todos em uma gestão integrada do 

território e o investimento no reconhecimento de sua identidade, na valorização de seus 

saberes, na melhoria de suas condições de vida e na garantia de sua participação na 

construção de uma política de conservação da qual sejam também beneficiadas. 

Partindo do lugar, entendemos que os conflitos gerados pela prática da 

carcinicultura familiar na APA da Barra do Rio Mamanguape, com recorte de estudo na 
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aldeia Tramataia, enquadra-se no que se convencionou denominar de conflito 

―socioambiental‖.  

Desse ponto, ocorrem interesses diversos que assumem uma dimensão 

maior, em comparação com os interesses de classe, tais como, ambientais, legais e 

econômicos, com vários atores sociais como os índios potiguaras, proprietários de terra, 

usineiros, ONGs e o Estado, através dos agentes de proteção ao meio ambiente, do seu 

aparato judicial e até mesmo policial. 

Identificamos que a centralidade do conflito entre os carcinicultores 

indígenas e o IBAMA tem sua consistência na percepção que os índios possuem sobre o 

uso da terra, sendo esta a fonte de sua sobrevivência e que esse princípio teria 

precedência sobre os demais, inclusive sobre o da preservação do meio ambiente, 

embora não desconsiderem a importância dessa preservação para a garantia de sua 

identidade cultural. 

Os materiais colhidos nesse processo investigativo nos permitem ainda 

elucidar que as expressões da questão social com as territorialidades vivenciadas na 

Aldeia são expressões da conflitualidade produzida pela dinâmica capitalista que age 

em escala local – no território, metamorfoseando as relações sociais. Essas, por sua vez, 

não podem ser remetidas exclusivamente à materialidade da política, mas vinculadas à 

dimensão simbólica do real. A complexidade dessas expressões territoriais, ganham 

maior visibilidade e relevância justamente na ação do Estado, ao produzir intervenções 

ambíguas justamente no chamado território protegido – através da presença de 

diversos agentes sociais, por exemplo, IBAMA, FUNAI, SESAI, COOPERAR do 

Governo do Estado da Paraíba, dentre outro.  

Na tarefa de desvendar as escalas existentes no território usado da aldeia 

Tramataia sob a perspectiva da dinâmica T-D-R, constatamos que nem tudo é feito de 

adaptação. Existem elementos socioculturais que são mantidos pelos índios, como a 

forma de construir suas casas, mesmo de alvenaria apresentam forma de oca, essa 

prática é desenvolvida pelos potiguaras que possuíam melhores condições financeiras, 

como também na organização e distribuição espacial de suas casas sem muros ou 

divisórias. 

A proteção social no território indígena potiguara ocorre de forma precária, 

mas apesar dessa retração do Estado no campo das políticas sociais, registram-se alguns 
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avanços no campo da proteção. Na Previdência Social, os(as) potiguaras são 

incorporados(as) como ―segurados especiais‖, sendo-lhes assegurada a cobertura 

previdenciária quando incapacitados(as) para a atividade laboral na agricultura, 

carcinocultura, pesca artesanal, no mono-cultivo da cana de açúcar dentre outras. Na 

política de Saúde, identificam-se maiores avanços e, em termos de normatização, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) definiu uma política específica para a população 

indígena, instituída pela Lei nº 9.836/99 (Lei Arouca), de 23/9/1999, que estabelece o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, com uma estrutura própria do ponto de vista 

da gestão, dos serviços e dos programas com estratégias de incorporação dos potiguaras 

nos serviços ofertados. 

Na assistência social, não há nenhuma citação na lei regulamentadora (Lei 

8.742/1993 – LOAS) que se refira especificamente à população indígena, mas prevê, em 

seus princípios e diretrizes, a equidade no atendimento. Apenas com a implantação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a partir de 2004, é que são previstas ações 

específicas em nível da proteção social básica. Nos últimos cinco anos, foi implantado o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Indígenas, ou CRAS em terra 

indígena, que esta localizado na aldeia camurupim vizinha à aldeia Tramataia foco deste 

estudo.  

Os programas de transferência de renda (Bolsa Família, PETI, Agente 

Jovem) tiveram uma expansão considerável para atender esse segmento, constituindo 

assim um campo de intervenção do(a) profissional de Serviço Social em plena ascensão. 

Esses avanços, porém, estão muito aquém das necessidades básicas e interesses dos 

povos indígenas do litoral norte da Paraíba. 

A busca pela proteção acontece na luta e resistência potiguara, através da 

organização política vemos como é forte o chamado para a reivindicação de diretos 

subsumidos pelos detentores do poder ou melhor, falando os grileiros das terras 

indígenas. As 32 aldeias, estão conectadas pelo elo organizacional das necessidades de 

vida e sobrevivência, possuem um cacique geral e cada aldeia possui um cacique local. 

Os potiguaras afirmam que a luta só poderá ter força por meio da educação,  

que passa a ser um direito fundamental para os aldeamentos indígenas, os quais, no 

processo histórico de integração dos povos indígenas, sempre estiveram expostos à 

imposição de valores alheios e negação de sua identidade e cultura. Em resposta a essa 
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situação, o Ministério da justiça, estabeleceu no artigo 210, § 2º da Contituição, 

esclarecendo que tal vontade só se tornou possível através da luta, e não conhecemos 

uma política pública no país que não tenha vindo das reivindicações vocalizadas do 

território. O Ensino Fundamental regular na aldeia Tramataia é ministrado em língua 

portuguesa sendo assegurada também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem, mesmo de forma precária. 

Os mecanismos criados pelos próprios indígenas fortalecem a concepção de 

preservação da língua, crenças e costumes, como também das tradições na silvicultura, 

agricultura, aquicultura e nas artes de pesca. Tal fato torna-se a razão da inegável 

diferença cultural entre o homem ―civilizado‖ e os indígenas. 

A partir principalmente da Constituição de 1988, no litoral norte da Paraíba, 

acontece a ―explosão étnica‖ que se intensifica na atualidade. Muitos que se nomeavam 

caboclos e negavam sua identidade indígena, se veem em um contexto modificado, no 

qual ser índio não é mais uma vergonha ou mesmo um perigo, e voltam a articular sua 

identidade indígena potiguara.  

Um ponto forte para a nossa reflexão está no modo como essa articulação é 

inventada, ou seja, recuperando ou mesmo construindo símbolos de identidade indígena 

reconhecidos pela sociedade nacional. Embora a identidade étnica esteja juridicamente 

definida a partir do conceito de autoidentificação, essas populações se apercebem por 

meio da expectativa da população brasileira de que os índios pareçam índios e, assim, 

se pintam, fazem para si cocares (diante da falta de penas de arara, com penas de aves 

criadas) e utilizam tangas. Apropriam-se, portanto, do estereótipo que nossa sociedade 

criou para os índios. Tal acontecimento é denominado pela antropologia como 

culturalismo
56

.   

Em escala local na Área de Proteção Ambiental do Mamanguape (PB), onde 

os processos T-D-R dos povos potiguara são mais evidentes tanto na esfera material 

como na imaterial identificamos a reconstrução de territórios de vida daqueles índios 

que, desterritorializados por grilagem, conseguem retomar as suas terras através de lutas 

e resistências. Assim, o fato dos potiguaras terem a demarcação de algumas terras, 
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 Por ela, os índios reificam a cultura, invertendo o percurso da disciplina antropológica: quando esta 

percebe que as culturas não são traços objetiváveis, mas estão em constante mutação, mesmo que 

estruturalmente dirigida, eles se apropriam de traços tidos como indígenas para seu reconhecimento 

étnico  (SAHLINS, 1997a, 1997b) 
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configurando a retomada do seu território (reterritorialização) não significa que tenha 

encerrado esse processo de retomada de suas terras. 

Existe um elo forte entre os pescadores e pescadoras indígenas na trama das 

relações sociais estabelecidas e, constitutivas de uma sociabilidade humana advinda da 

sociedade do trabalho, produz uma moral produtiva que não comunga com o ethos do 

capitalismo. Tal fato gera uma imagem dos potiguaras, para os indivíduos engendrados 

na forma capitalista de viver, como preguiçosos, uma vez que a dinâmica de vida e 

trabalho dessa nação indígena tem suas raízes na tradição corporativa que na essência 

está na sua liberdade de pescador que possibilita em ―tempo livre‖, para centrar suas 

energias vitais na luta pela sua identidade e reconhecimento, para a prática do toré e das 

atividades peculiares de sua cultura, justamente no momento em que julgar necessário. 

Identificamos ainda, nos estudos de campo, que os potiguaras têm a sua 

resistência no plano político, mesmo a cultura do trabalho nessa atividade tendo em si a 

condição de lugar para  os homens e mulheres que vivem da pesca artesanal, da 

realização de uma vida não cativa, obrigada ou sujeita.     

Esse ato cultural transformou a pesca em território da liberdade ou no 

mínimo num caminho promissor para concretizar projetos de autonomia de vida 

possíveis, cuja resistência e luta dessa nação indígena codifica-se em luz que ilumina o 

presente e serve de alimento ao futuro. 

A primeira Conferência da Política Indigenista, na Paraíba aponta para a um 

exercício fecundo da democracia, sensível ao intercâmbio de perspectivas sobre o 

território,  a pesca artesanal,  a agricultura de subsistência e,  as políticas públicas, como 

saúde, educação, dentre outras. O território tem em seus mecanismos dinâmicos  um 

contraponto para além da formação de maiorias em eleições calcadas sobre o princípio 

da igualdade numérica. Estabelecem outro modelo de representação, em que não há 

propriamente uma autorização ou delegação do representado para o representante, mas 

em que estão presentes os discursos, pautas, demandas das aldeias que passaram a ter 

nas conferências um espaço privilegiado de expressão de suas causas. 

Nessa perspectiva, a conferência dos povos indígenas tem grande potencial 

para se configurar como impulsionadora de transformação social. Esse espaço, neste 

início de século se afirma como ambiente de abertura ao diálogo e ao convencimento 

entre as diversas partes que as compõem Sociedade Civil composta também pelos povos 
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indígenas e o Estado. Espera-se que um novo ciclo participativo possa ampliar sua face 

societária e, ao mesmo tempo, promova uma conexão mais imediata entre a consulta à 

sociedade indigenista e a efetividade das decisões na execução de políticas públicas. 

A participação feminina ecoou na primeira conferência indigenista na 

Paraíba, na reivindicação de que as mulheres indígenas curandeiras, líderes espirituais e 

os próprios pajés fossem valorizados pelas políticas públicas como conhecedores 

milenares da tradição indígena. Que o conhecimento ancestral sobre ervas medicinais 

seja uma prioridade, em benefício da saúde e da integridade da mulher, da aldeia e da 

humanidade. Que as cerimônias de cura sejam respeitadas pelas políticas públicas. Que 

a espiritualidade feminina possa ser resgatada, reconhecida dentro e fora da cultura e 

exercida sob a forma de pajelança que foi abafada pela imposição da Igreja, no período 

da colonização. Na fala das mulheres potiguara fica nítida a vocalização permitida na 

conferência de que os programas nacionais de desenvolvimento aplicados à mulher 

devem ser estendidos às mulheres indígenas, desde que a aldeia seja consultada e dentro 

do que espera e necessita esse povo. É necessário especificar detalhadamente medidas 

emergenciais que defendam em curto prazo os direitos das mães solteiras, viúvas e mães 

anciãs contra a violência doméstica e social. 

Nas conferências houve a participação das nações indígenas da Paraíba 

potiguaras e tabajaras, gerando uma reivindicação para a participação direta e popular 

na elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas, com o intuito de 

ganhar amplitudes, para possibilitar aumento na eficácia e abrangência das ações 

públicas, como a capacidade de formulação dos movimentos sociais. 

Ao analisarmos a gestão pesqueira no Brasil, percebemos que apenas no 

governo Luiz Inácio da Silva, o Estado teve uma atenção aos diferentes grupos sociais, e 

entre eles, as comunidades tradicionais pesqueiras e a própria pesca artesanal 

diferentemente de outros governos. Criou-se o Ministério da Pesca e Aquicultura, com o 

objetivo de atender a demanda de pescadores(as). 

Todavia, mesmo reconhecendo os avanços dessas intervenções na gestão da 

atividade pesqueira no país, ainda são limitadas para atender as reais necessidades 

dos(as) pescadores(as) artesanais, faltam políticas específicas para a população 

pesqueira indígena.  
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Diante das muitas dificuldades encontradas na atividade de pesca, a 

criatividade na arte da sobrevivência pode ser constatada na elaboração de ferramentas 

por homens e mulheres potiguaras, com o intuito de melhorar a dinâmica da produção 

pesqueira artesanal que é desenvolvida como forma de garantir a reprodução social da 

aldeia Tramataia. Tem como principal característica a forma com que usam e se 

apropriam da natureza para sua reprodução social. Por isso, é importante destacar e 

compreender que a atividade pesqueira, em especial a pesca artesanal, detém sua 

importância social e garante a soberania alimentar e cultural dos povos indígenas 

potiguara. 

Afirmamos que, ao respeitar a temporalidade da pesquisa, nós fizemos 

diferente do que fez os portugueses e a igreja: não tentamos matar por asfixia e à força  

―o cotidiano indígena e a sua cultura‖. Nessas páginas, ela e os outros lugares de uso 

que visitamos respiram, vivem. Os pescadores indígenas potiguaras e os que estão ao 

redor deles manifestam seus pontos de vista. Se, ao longo da leitura, permanecerem 

possíveis mal-estares, esses não foram relatados para causar impressão e sim para que o 

leitor vislumbre a dificuldade de sustentar uma existência em meio a tantas tentativas 

discursivas e práticas que visam sua eliminação. 

A pesca artesanal continuará sendo uma atividade econômica atrativa tanto 

pela condição de sobrevivência dos povos indígenas como pela manutenção desse 

território protegido. Todavia, as experiências desenvolvidas nesse território do APA do 

Mamanguape no Litoral Norte da Paraíba, e confirmada nesse estudo,  apontam para a 

necessidade de fortalecimento desse território pertencente aos povos indígenas (desde a 

sua origem), para uma gestão ambiental renovada ou ―modernizada‖, na qual a 

fiscalização seja exercida como prática similar à auditoria ambiental, ou seja: o 

monitoramento como atividade integrada e não como contraprova de procedimentos 

exigidos legalmente e os conflitos socioambientais, entendidos como significados para 

ajustes da própria política ambiental como processo de contribuição para um 

desenvolvimento sustentável, pautado, na inclusão de políticas públicas, como 

Educação de qualidade, e que atendam às questões objetivas e culturais dessa população 

tradicional, saúde, assistência social que promova nesse território politicas de garantias 

de direitos sociais e de cidadania.  
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