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RESUMO 

 

Neste trabalho desenvolvo um estudo antropológico sobre a pesca artesanal, através de sua 

variedade e complexidade de sistemas técnicos, sociais e simbólicos que integram a 

formação cultural e identitária das comunidades tradicionais dos pescadores e 

marisqueiras do município de Maragojipe. Esse município tem uma grande comunidade 

pesqueira, que está sendo impactada pela construção de um estaleiro no distrito da  

Enseada do Paraguaçu e pela ampliação do canteiro de obras da Petrobrás no distrito de 

São Roque. Os impactos dessas obras sobre as comunidades estão atingindo a todos que 

dependem da pesca e da mariscagem para sobreviver, portanto faz-se necessário um 

estudo aprofundado sobre as mudanças sociais na região e uma análise sobre a 

reformulação dos espaços produtivos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidades Pesqueiras, Impactos sócio ambientais, tradição, 

modernidade. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A costa baiana apresenta-se como a mais extensa do Brasil em linha contínua (1.188 

Km), neste litoral estão distribuídos 44 municípios e inseridas 350 comunidades 

pesqueiras, com destaque para a Baía de Todos os Santos, com seus 1.100 Km2, que 

apresenta um grande número de estuários, originando um complexo de manguezais de 

enorme potencial para o cultivo de organismos aquáticos, bem como para o sustento das 

populações de pescadores e marisqueiras que vivem nessas comunidades. Fazem parte 

da Baía de Todos os Santos a Baía de Iguape e a Baía de Aratu.  

Os estudos sobre impactos sócio ambientais em comunidades pesqueiras vem ganhando 

espaço nas Ciências Sociais desde a década de 60, esses estudos se concentraram 



primeiramente sobre os conflitos entre a pequena produção mercantil artesanal 

pesqueira e a produção capitalista que começou a penetrar no setor. Outro grande alvo 

de investigação na época foi a questão do turismo e da privatização de terras em áreas 

pesqueiras.  

Para Diegues (2004), a quantidade e a diversidade de trabalhos direcionados a 

comunidades pesqueiras no Brasil, mostram um campo específico de estudo dentro das 

ciências sociais. A partir da década de 70, começou a se desenvolver uma área 

específica de conhecimento dentro das ciências humanas intitulada, antropologia 

marítima, socioantropologia marítima, antropologia da pesca. A antropologia marítima é 

hoje o campo de pesquisa especializado de estudo etnológico sobre comunidades que 

vivem do mar, especialmente da pesca. 

O verbete antropologia marítima apareceu pela primeira vez em 1992, no Dictionnaire 

de L’Ethnologie et de L’Anthropologie, publicado pela Presses Universitaires de 

France. A antropologia marítima estuda o modo de vida específico do povo do mar, em 

contraste com o modo de vida das populações continentais, e as relações existentes entre 

estes dois mundos. Alguns antropólogos preferem o verbete antropologia das 

comunidades pesqueiras ou halieuticas.  

Neste trabalho pretendo compreender a partir da antropologia de comunidades 

pesqueiras, a  pesca artesanal através de sua variedade e complexidade de sistemas 

técnicos, sociais e simbólicos que integram a formação cultural e identitária das 

comunidades tradicionais da Baía de Iguape e particularmente os impactos 

socioambientais que estão atingindo o Município de Maragojipe. Para isso estou 

realizando um estudo sobre a vida dos pescadores e marisqueiras que desenvolvem suas 

atividades dentro dos moldes de pequena produção mercantil artesanal nos distritos de São 

Roque e Enseada do Paraguaçu.  

Essas localidades tem uma grande comunidade pesqueira, que está sendo impactada 

pela construção de um estaleiro na Enseada do Paraguaçu e pela ampliação do canteiro 

de obras da Petrobrás em São Roque, ambos fazem parte de um Projeto do governo 

estadual chamado Acelera Bahia, este projeto encontrou um momento favorável para 

sua implantação, através do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) lançado pelo 

governo Lula. Em  2009 o governo do estado da Bahia propôs a instalação de um polo 

naval na extremidade sul da (Resex) Reserva Extrativista marinha da Baía de Iguape, 

situada na Baía de Todos os Santos.  



Segundo Prost (2010), a decisão da implantação do Polo naval na Enseada do 

Paraguaçu, se deu sem uma ampla discussão com as comunidades dos distritos de São 

Roque do Paraguaçu e Enseada do Paraguaçu, principalmente sobre os impactos que a  

introdução do polo naval exerceria sobre as suas vidas e as possíveis reparações a que 

eles teriam direito. Essas comunidades estão sendo diretamente atingidas pelas obras 

tanto em suas relações sociais e ambientais, quanto em suas relações trabalhistas, 

principalmente no que diz respeito a pesca e a mariscagem.  

O Projeto governamental anunciou uma grande oferta de empregos na região, porém a 

população além de não estar sendo contemplada em sua maior parte por esses empregos, 

e ainda estão perdendo suas formas tradicionais de sustento. O impacto está atingindo a 

todos que dependem da pesca ou da mariscagem para sobreviver, portanto faz-se 

necessário um estudo aprofundado sobre as mudanças sociais na região e uma análise 

sobre a reformulação dos espaços produtivos. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA BAÍA DE IGUAPE, DO MUNICÍPIO DE 

MARAGOJIPE E DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE E ENSEADA 

DO PARAGUAÇU. 

 

A atividade pesqueira em Salvador e no Recôncavo baiano sempre teve importância 

econômica, sendo o pescado importante fonte de alimento para grande parcela da 

população, principalmente os mais pobres. A mão de obra escrava e posteriormente a liberta 

sempre foi preponderante neste setor. Segundo Castellucci (2005), Os estudos mais antigos 

sobre as atividades produtivas em Salvador e no Recôncavo, se concentraram mais nas 

áreas relacionadas à grande plantation (lavouras de cana-de-açúcar), nas quais o papel tanto 

do escravo, quanto dos homens livres e pobres foi preponderante, porém ele ressalta que 

havia outras atividades econômicas essenciais à sobrevivência das populações, 

principalmente dos centros urbanos. 

 

Mesmo no Recôncavo clássico, lugar privilegiado pela cultura açucareira, dada a 

fertilidade de seu solo, a agricultura de subsistência e outras atividades de menor 

expressão, resistiram como alternativas à lavoura de grande extensão. Foi, 

portanto, nos estornos das grandes propriedades rurais que floresceram o 

pequeno sitiante, o roceiro, o meeiro, principais agentes fornecedores de 

produtos como a farinha de mandioca, o pescado e outros gêneros de primeira 

necessidade, consumidos pelas populações das cidades e vilas. 

(CASTELLUCCI, 2005: 133-134). 

 



A Baía do Iguape é a área mais conservada da Baía de Todos os Santos,  com uma área 

aproximada de 8.117,53ha, sendo que 2.831,24ha em terrenos de manguezais e 

5.286,29ha de águas internas. O Iguape é atualmente uma RESEX, reserva extrativista 

federal e também uma Unidade de Conservação, conforme decreto de 11 de agosto de 

2000. Essa extensa faixa é uma configuração geográfica formada pela foz do rio 

Paraguaçu, compondo um vale costeiro submergido ou estuário que foi tomado pelo 

mar, consequentemente formando um braço de mar que se introduz na costa, e que é 

influenciado pelo regime de marés. Essa conformação é muito rica em peixes, moluscos 

e crustáceos, que é o principal meio de sobrevivência de cerca de cinco mil famílias de 

pescadores e marisqueiras que extraem de seu leito o seu sustento. 

No contexto de desagregação do regime escravista, as comunidades negras rurais da 

Baía do Iguape se formaram nas proximidades dos outros engenhos, estabelecendo uma 

organização social que resistiu ao longo do tempo, mantendo elementos da afro 

descendência, tais como, religião, músicas, hábitos alimentares, terminologias, entre 

outros. A pesca foi historicamente se constituindo como a principal forma de 

sobrevivência da região e a atividade pesqueira se desenvolveu em duas frentes: a 

pescaria feita em canoas e redes pelos homens, e a mariscagem realizada pelas 

mulheres. 

A produção pesqueira realizada nas Comunidades Ribeirinhas da Baía de Iguape está 

inserida dentro dos moldes da pequena produção mercantil simples dos pescadores-

lavradores, que segundo Diegues (2004), se caracteriza como sendo uma atividade 

ocasional do pequeno agricultor, restrita em geral aos períodos de safra. Aí a 

propriedade típica de produção é a doméstica (família e/ou grupo de vizinhança), e 

normalmente o pescado, além de salgado e secado para o consumo direto, é em geral 

vendido e constitui uma das principais fontes de dinheiro disponível para a compra de 

algumas mercadorias essenciais (DIEGUES, 2004:156-157). 

Maragojipe foi uma região pertencente aos índios Maragós, a tradução do nome 

significa "rio dos Mosquitos" devido a enorme quantidade de manguezais presente no 

local. A ocupação do território pelos portugueses se deu no período colonial, lá foram 

instalados vários engenhos e às margens do Rio Paraguaçu o Forte Sala Minas, uma 

fortificação típica da marinha que tinha como objetivo, impedir a entrada de invasões 

inimigas na Baía de Iguape e na cidade de Cachoeira, onde se localizava um importante 

porto de onde embarcavam produtos oriundos de diversas regiões da Bahia. 

 



2.1- São Roque do Paraguaçu 

 

Cheguei em São Roque às 07:00, numa manhã de março de 2012, apesar de ser um 

pequeno distrito de Maragojipe, a cidade estava muito movimentada, vários carros com 

símbolos de empresas trafegavam pela rua que dava acesso à praia, muitos homens 

fardados passavam de um lado ao outro, e enchiam as lanchonetes da movimentada rua 

principal. Ao chegar à praça avistei uma parte de uma grande estrutura de metal 

pertencente à Petrobrás, que contrastava em muito com a bela paisagem da Baía de 

Iguape. Perguntei onde encontrar os pescadores e marisqueiras do local, me informaram 

que os que restaram moravam na no bairro do Areal, desci a ladeira de pedra e me 

deparei com uma paisagem deslumbrante, águas azuis e calmas se perdiam no horizonte 

cercado por montanhas, pequenas canoas e um barco de maior porte, estavam atracados 

e um grupo de homens conversavam à sombra de uma grande árvore. Ao me aproximar 

de onde os homens estavam reunidos, vi do outro lado que até então estava escondido 

pelas árvores, uma grande armação de ferros e concretos, contrastando com a beleza 

natural do local. 

 

 
Imagem vista na chagada ao bairro do Areal 

 

 
Visão do canteiro de obras de São Roque do Paraguaçu, pelo bairro do Areal 



 

Nesse primeiro contato com a Comunidade Pesqueira de São Roque e Da Enseada do 

Paraguaçu, fui aplicar um questionário do Grupo OBSERVABAÍA- Observatório de 

Riscos e Vulnerabilidades Socioambientais da Baía de Todos os Santos, que é ligado ao 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia- PPGA da Universidade Federal da 

Bahia. O questionário visava  compreender as inter-relações entre os meios físico, 

biótico e humano nas Comunidades tradicionais que habitam a Baía de Todos os Santos. 

Me aproximei do pequeno grupo de pescadores que conversavam e expliquei o intuito 

do meu trabalho, me indicaram que conversasse com um jovem rapaz chamado Luis 

Alberto. O mesmo me informou que no momento estava sem trabalho e que só estava 

pescando, mas estava esperando surgir uma vaga numa das empresas ligadas à 

construção do estaleiro, pois a pesca na região estava muito escassa. A partir daí 

seguimos com a entrevista, que durou cerca de duas horas e meia, mas que terminou 

sendo executada em forma de rodízio, pois outros foram se aproximando e colocando 

suas informações, até que por fim chegou um homem chamado Antônio Bonfim, 

bastante eloquente e muito solícito, fez importantes declarações sobre a comunidade 

pesqueira e o Distrito de São Roque. 

O Distrito de São Roque do Paraguaçu, fica às margens do Rio Paraguaçu e próximo à 

Barra que dá acesso para a Baía de Todos os Santos, está separado da Enseada do 

Paraguaçu por apenas alguns metros de rio. Apesar de pertencer ao município de 

Maragojipe, está mais próximo dos municípios de  Nazaré das farinhas e de Salinas das 

Margaridas. 

Com a desagregação do regime colonial, a pesca e o extrativismo foram os principais 

formas de econômicas de sustento da população local, sendo que o transporte fluvial era 

o principal meio de transportar e trazer mercadorias para a região. Até a década de 70, 

as comunidades locais viviam principalmente de uma economia auto sustentável que 

incluía além da pesca, o beneficiamento da piaçava, processado de maneira simples, a 

fabricação da farinha de mandioca, de forma tradicional e através das casas de farinha e 

a extração caseira do azeite de dendê. 

A primeira grande mudança social que atingiu o distrito de São Roque do Paraguaçu e a  

vizinha Enseada do Paraguaçu, foi a implantação em 1977 de um canteiro de obras da 

Petrobrás, com essa implantação, foi realizado pela primeira vez um Plano Diretor da 

cidade, que visava estabelecer instruções para o desenvolvimento das condições 

mínimas de infraestrutura física, urbana e social de apoio ao canteiro.  



A implantação do canteiro de obras foi responsável por grandes impactos 

socioambientais, primeiro o mesmo foi construído sobre uma extensa área de manguezal 

utilizado pelos membros da comunidade para seu sustento, ao mesmo tempo deslocou 

grande parte dos moradores de suas casas, processo que continua até hoje, além disso a 

Petrobrás construiu uma série de grupos habitacionais para os funcionários do canteiro. 

Economicamente houve uma grande circulação financeira no local, porém não de forma 

contínua, pois o canteiro funcionava em períodos intermitentes , chagando a ficar quase 

uma década sem funcionamento integral. Essa circulação inicial de bens e serviços fez 

com houvesse um aumento do comércio em toda a região, o que foi retomado após 

2006. 

Demograficamente o canteiro introduziu em São Roque uma população flutuante de 

cerca de 3.000 pessoas, sendo que a maioria são homens, e a população fixa é de 7.000 

habitantes, e isso afetou as redes socioambientais local. Foi relatado por alguns 

pescadores da área que as primeiras levas de trabalhadores criou em São Roque uma 

geração que chamam de "filhos da obra do canteiro", crianças que não conheceram seus 

pais, pois foram embora após a implantação obra. 

A comunidade pesqueira de São Roque foi condensada num bairro chamado Areal, lá 

pescadores e marisqueiras, vivem e vendem a maior parte do que extraem do rio e do 

manguezal. A pesca e a mariscagem apesar da existência do canteiro de obras e do 

estaleiro, ainda é o principal meio de sobrevivência para grande parte da população fixa 

do distrito. 

Nos últimos anos a indústria naval nacional tem ganhado grande impulso, com  a 

descoberta da camada de petróleo  do pré-sal, a Petrobrás anunciou uma expectativa de 

encomendar um pacote com dezenas de navios para transporte do óleo e de 

embarcações de apoio marítimo para as plataformas. De olho neste mercado, o governo 

baiano começou o planejamento de um polo naval com canteiro e estaleiro através do 

Projeto Acelera Bahia, as primeiras iniciativas desse projeto foi a ampliação do canteiro 

naval de São Roque. Em 2009, foi aprovada a instalação do Estaleiro Enseada do 

Paraguaçu, que ocupará 150 ha e deverá gerar 3600 empregos na fase de implantação e 

4000 empregos na fase de operação.  

Segundo os pescadores da região, poucos membros da comunidade estão sendo 

aproveitados no trabalho de construção do estaleiro. Porém existe um impasse em certos 

discursos, alguns afirmam categoricamente que tem emprego sim nas obras, e tem muita 

gente trabalhando. Porém há um discurso geral de que as pessoas saem do distrito por 



falta de emprego. Ao meu ver, existe uma precarização do trabalho na região e uma 

inconstância do emprego formal, inclusive com uma desvalorização social do trabalho 

pesqueiro, pois ao perguntar se estão trabalhando, muitos afirmam que não, que estão 

somente pescando. 

 

2.2- Enseada do Paraguaçu 

 

Apenas uma pequena porção do Rio Paraguaçu, separa os distritos da Enseada e de São 

Roque, para chegar na Enseada me informaram que saía um barco de hora em hora do 

canteiro de obras da São Roque para a Enseada, e que era gratuito, mas que se eu 

andasse até a prainha teria vários barcos a motor que fariam a travessia pelo valor de R$ 

2,00 e que essa era a forma mais rápida de chegar. Se aproximava do meio dia, o sol e o 

calor estava muito intenso, andei pela rua de barro ao lado do canteiro de obras e 

cheguei numa prainha, onde estavam duas lanchas. Parti para a Enseada e no caminho vi 

de perto as obras da implantação do estaleiro, eram muitas máquinas trabalhando, e 

muita terra revirada. 

 

 
Navio dragando o canal e obras de implantação do estaleiro 

 

Passamos por um grande navio que fazia a dragagem do canal, o cheiro era muito forte, 

segundo o rapaz que dirigia o barco, o mesmo vinha da lama que estava sendo retirada 

do fundo do canal a fim de aumentar a profundidade. Em seguida chegamos numa praia, 

a maré estava cheia e o barco entrou num canal e parou próximo a uma árvore. Onde 

algumas pessoas esperavam encomendas vindas de São roque. Ao descer do barco 

perguntei a uma moça de nome Leide onde poderia encontrar os pescadores e 

marisqueiras, a mesma falou que era marisqueira e que poderia me dar informações 



sobre o local, a mesma me levou até uma pracinha, me mostrou o restaurante e apontou 

a casa da cunhada, me disse que depois eu poderia passar lá que elas conversariam 

comigo. 

A praça tinha sido construída a cerca de cinco meses, foi realizada pelo Consórcio que 

está implantando o estaleiro na região, a localidade é muito simples, possui menos de 

cem residências, as ruas são de areia e terra batida, a maioria das casas são pequenas 

não possuem muros, as crianças brincavam nas ruas apesar do sol intenso e poucas 

pessoas circulavam nas ruas. A obra da praça, sem dúvida contrastava com o local. 

Entrei num pequeno, mas bem estruturado restaurante, as mesas estavam vazias e fiquei 

tranquila para descansar antes de almoçar,era quase meio dia, logo entrou um homem 

aparentando uns 40 anos com a farda do consórcio, muito educado me informou que eu 

deveria comer logo, pois em breve o local ficaria cheio, mesmo ainda sem vontade 

resolvi obedecer a sugestão. Em menos de cinco minutos o restaurante estava lotado de 

operários e engenheiros, as rua antes desertas, agora cheias de carro, principalmente 

pick ups com símbolos de empresas.  

Na pracinha a Igreja estava em reforma, me informaram que também era obra feita pela 

concessionária, e ao lado da igreja uma placa anunciava o momento da próxima 

explosão. 

 

 
Placa fixada na praça ao lado da Igreja. 

 

A maior parte da população da Enseada cerca de 2.000 pessoas, sobreviveram 

historicamente na comunidade da pesca, da mariscagem, da produção caseira de dendê. 

Com  a implantação das obras do estaleiro em 2012, boa parte da população masculina 

foi inserida no trabalho do consórcio, porém não de forma contínua, já que a obra é 

realizada em etapas e pra cada etapa uma nova remessa de homens são contratados. 

Dessa forma há um rodízio entre empregados e desempregados na área. Poucas 



mulheres foram inseridas no trabalho do estaleiro, segundo moradoras do local só três 

conseguiram trabalho. 

Só existe uma escola primária no local, após concluir o nível fundamental I, as crianças 

e adolescentes, têm que se deslocar para o distrito de São Roque afim de continuar os 

estudos, para isso, existe um barco da Prefeitura que os levam pela manhã e os trazem 

ao meio dia, existe uma hostilidade entre os estudantes de São roque e da Enseada, 

segundo a marisqueira Leide sempre ocorrem brigas entre os jovens, e muitos chegam lá 

machucados, a mesma informou que os estudantes da área são chamados de índios, por 

que vão para a escola de canoa.  

Também não existe posto de saúde no local, apenas um agente comunitário, que faz a 

pesagem das crianças e registra casos de doenças, encaminhando para o posto de saúde 

de São Roque. Como deixou claro a marisqueira Leide, lá também não tem lei, nenhum 

posto policial, viatura ou delegacia existe no local, até o ano de 2012, era algo que não 

fazia falta, mas após a implantação das obras do Estaleiro tem trazido sérios problemas, 

como tratarei brevemente mais a frente. 

As ruas não possuem calçamento, mas isso não é um problema para os moradores, pois 

não possuem automóveis, algumas estradas estão sendo construídas e asfaltadas para 

melhorar o acesso dos novos veículos na área. O que realmente foi citado como algo 

que faz falta no local, é um comércio para comprar alimentos e uma farmácia, tudo tem 

que ser comprado em São Roque. 

Os habitantes da Enseada possuem a posse da casa no local, mas as terras ainda 

pertencem a alguns fazendeiros, por isso a maior parte dos moradores estão tentando 

legalizar a terra e torná-la uma área quilombola, existe um processo no INCRA em 

tramitação
1
. Tem duas Associações na área, uma chamada APEMA (Associação de 

Marisqueiras e Pescadores da Enseada) e outra Associação de Pescadores e 

Marisqueiras Remanescentes Quilombolas. A Associação quilombola foi criada porque 

a que existia, tem como membro um dos fazendeiros locais, isso fez com que a maior 

parte da Comunidade aderisse à nova associação. Segundo um membro da nova 

Associação, apenas alguns moradores que são parentes de fazendeiros, não quiseram 

                                                 
1
 Enseada do Paraguaçu, localizada no município de Maragojipe, foi reconhecida como comunidade 

Quilombola em 2006, conforme consta nas certidões da Fundação Cultura Palmares: Registro no Livro de 

Cadastro Geral nº. 05 – Registro 462 – Fl. 70, em 16/01/2006 – Publicado no Diário Oficial da União em 

20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.   

 



participar, porém os mesmo não abrem mão dos benefícios que estão sendo 

conquistados.  

 

3. PRIMEIROS IMPACTOS ANALISADOS 

 

É importante analisar o contexto mais amplo, que deu início às principais mudanças que 

vem se desenrolando nas áreas estudadas. Primeiro é importante discutir o PAC (Plano 

de aceleração do crescimento) que faz parte de uma ampla política 

neodesenvolvimentista, implantada no Brasil desde o primeiro governo Lula. 

 
O Estado neodesenvolvimentista era o Estado regulador capaz de financiar e 

constituir grandes corporações de capital privado nacional com a capacidade 

competitiva no mercado mundial (nesse caso, os fundos públicos – BNDES e 

fundos de pensões de estatais – cumpriram um papel fundamental na 

reorganização do capitalismo brasileiro); e o Estado investidor que coloca em 

marcha a construção de grandes obras de infraestrutura destinadas a atenderem 

as demandas exigidas pelo grande capital. A vertente do Estado investidor se 

manifesta, por exemplo, no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que 

é a expressão de que o Estado joga um papel fundamental na indução do 

crescimento da economia do país (o que distingue efetivamente o projeto 

burguês desenvolvimentista do projeto burguês neoliberal) (ALVES, 2013). 

 

O Consórcio formado para a construção do Estaleiro do Paraguaçu, entre outras obras 

do PAC, teve início em 2010 com a Odebrecht Participações e Investimentos S.A., a 

OAS Investimentos S.A. e a UTC Participações S.A. Em 2012, a Kawasaki Heavy 

Industries Ltd. juntou-se ao grupo como acionista e parceira tecnológica. O consórcio 

tem como principal cliente e parceiro, a Petrobrás. Segundo informações do site da EPP 

(Estaleiro Enseada do Paraguaçu S.A.), atualmente o EEP está trabalhando para a 

Petrobras na conversão de quatro navios petroleiros nas futuras Plataformas P-74, P-75, 

P-76 e P-77
2
. 

A principal queixa tanto dos pescadores e marisqueiras de São Roque quanto da 

Enseada do Paraguaçu, é o desaparecimento de várias espécies de peixes, mariscos e 

crustáceos na área. Segundo os mesmo essa falta se tornou intensa depois que as obras 

do Estaleiro, e da construção do dique seco foram iniciadas. Peixes com a tainha estão 

desaparecendo da região, assim como bagre, o xangó, o mero (que tem a pesca proibida) 

e o mirim. Segundo um pescador de São Roque o mirim é um peixinho compridinho 

muito forte que eles tiravam da água e ele ficava vivo o dia todo, depois da  implantação 

do estaleiro, quando conseguem pegá-lo, está com a cabeça vermelha e com os olhos 
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para fora, o mesmo acredita que existe alguma coisa química na água que está fazendo 

isso, eles encontram o mirin no buraco e quando colocam no covo imediatamente ele 

morre. 

Outro problema sério, relatado não só pelos pescadores da Enseada do Paraguaçu e de 

São Roque, mas também de diversas outras comunidades pesqueiras de Maragojipe, foi 

o surgimento descontrolado de uma espécie de alga, essa é uma espécie segundo eles 

parece  um limo ou um crustáceo, pesa muito e quando seca vira um pó. Quando jogam 

a rede, a mesma vem repleta dessa alga e acaba a pescaria, é preciso dias pra limpar e 

voltar a usar novamente. Essas algas apareceram desde que começaram as obras de  

construção do dique seco
3
, além disso como as algas estão tomando conta de diversas 

áreas de pesqueiros, os peixes estão se afastando.  

Segundo o diretor Dorico da Colônia Z-07 com sede em Maragojipe, muitos pescadores 

estão sendo prejudicados, pois, ao assinar um contrato com o consórcio ou com o 

canteiro de obras da Petrobrás, imediatamente os pescadores perdem os direitos da 

profissão, assim quando são demitidos, se for no período de defeso, muitos ficam 

impossibilitados de pescar e de receber o benefício, o que só se normaliza após dois 

anos sem a carteira assinada e comprovando a volta ao trabalho da pesca. 

As relações de vizinhança, também são afetadas em relação ao acesso ou não ao 

trabalho dos homens nos empreendimentos. Quando passam a trabalhar no canteiro de 

obras, ou no estaleiro, segundo alguns pescadores, há uma mudança no comportamento 

do antigo companheiro, como se adquirissem status. Muitos passam a não mais falar 

com os vizinhos, mudam com os que estão fora do trabalho formal, mas com pouco 

tempo voltam para o trabalho da maré novamente e ficam iguais.  

A especulação imobiliária está crescendo, os antigos fazendeiros estão negociando 

terras, o que está gerando conflitos em torno da questão da posse. A estimativa segundo 

a coordenação do CDI - Comitê para Democratização da Informática e a Rede Cidadã, 

que conta com o apoio estratégico da SETE BRASIL (parceira do Consórcio Enseada 

do Paraguaçu)
4
, é a chegada de cerca de 100 empresas para o polo naval da região nos 

próximos anos. 
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Principalmente na Enseada do Paraguaçu, os casos de violência e de excesso por parte 

da população visitante está se tornando extremamente grave, cerca de 3.000 homens 

passaram a circular e dormir no local, onde antes moravam apenas 2.000 pessoas. Estão 

sendo relatadas diversas brigas entre moradores e visitantes, segundo os moradores, os 

visitantes não os respeitam, querem impor seus comportamentos, como beber até tarde 

na praça, exigir que os pequenos botecos fiquem aberto até tarde, levar sons de carro 

para a praça em horários que a comunidade já está acostumada a dormir. E 

principalmente a violência está agindo sobre as mulheres, sendo que as mesmas está 

sendo extremamente castigada. 

Primeiro as mulheres da área tiveram suas áreas de trabalho expropriadas pela 

implantação do estaleiro sobre os manguezais. Hoje para terem acesso ao mangue, as 

mesma têm que se deslocar por quilômetros, passando pelo local das obras, porém estão 

sendo relatados ataques a essas mulheres e tentativas de estupro, o que está causando 

grande medo entre elas, além disso foram relatados ataques a jovens que circulavam 

pelas estradas. Os moradores estão exigindo segurança, o tráfico de drogas é uma 

realidade que está sendo inserida no local, porém até o momento o Secretário de 

Segurança Pública garantiu que serão estudadas formas de evitar a violência na área
5
. 

Os pescadores e as marisqueiras das comunidades pesqueiras são responsáveis por 

passar os saberes populares às gerações futuras. Estes conhecimentos são fundamentais 

para a sua organização social, pois, através destes são mantidos laços de solidariedade e 

de convivência com o meio ambiente e sua biodiversidade. Diante de grandes impactos 

socioambientais, há um movimento de ressignificação e reformulação das formas de 

convívio social e das relações de trabalho, infelizmente parece haver nas comunidades 

de São Roque e da Enseada do Paraguaçu, um encaminhamento para a destruição das 

relações de equilíbrio entre o homem e a natureza existentes até 2012. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Trabalhar no mar, não é apenas realizar um ofício laboral, é saber respeitar, 

compreender, obedecer, aprender. Sempre aprender com os mais velhos, com a 

natureza, com os presságios, é saber usar a razão e a intuição para mergulhar num 

universo que desde os primórdios hipnotiza homens e mulheres, e nunca se revela por 
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inteiro. portanto é necessário respeitar o conhecimento e a forma de vida dessas 

comunidades, principalmente do seu papel no equilíbrio ecológico das áreas 

extrativistas em que atuam. 

O desaparecimento de algumas espécies como o xangó, interfere diretamente no 

trabalho das mulheres, fazendo com que as mesma percam funções, como a secagem do 

peixe. De modo geral os impactos socioambientais atingem de forma diferenciada os 

gêneros, homens e mulheres estão perdendo determinadas funções, e só alguns homens 

estão sendo absorvidos pela nova ordem econômica.  

A especificidade dos estudos etnográficos sobre comunidades pesqueiras estão 

associados à instabilidade do ambiente físico a que estão sujeitos o povo do mar como: 

fenômenos climáticos, atmosféricos, aos problemas relacionados à poluição, à 

intervenção humana no ambiente marinho a exemplo da construção de plataformas 

continentais de extração de petróleo, as migrações das espécies de peixes, etc.  

Para compreender as mudanças decorrentes do processo que vem se desenvolvendo nos 

distritos  da Enseada e de São Roque do Paraguaçu, farei paralelamente ao estudo 

antropológico, um estudo interdisciplinar, entre as ciências que estudam o ambiente 

marinho e costeiro da região, principalmente a geografia e a biologia, mantendo claro  e 

bem definido os paradigmas e métodos comuns a cada uma. Pretendo desenvolver até o 

final da escrita da minha tese de doutorado em 2015, uma etnografia da mudança social 

que está se desenvolvendo na região, buscando através deste trabalho capturar as 

dinâmicas entre as modificações socioeconômicas, as reivindicações das populações e 

as novas formas de organização social que serão estabelecidas. 
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