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Resumo

Pretende-se reflectir sobre questões relativas à tradição pesqueira, as mudanças ocorridas e os conflitos 
decorrentes destas, em uma vila de pescadores do litoral do Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de 
uma comunidade pesqueira que tem sofrido um processo de “modernização” em decorrência da pressão 
exercida em um mercado cada vez mais globalizado e pelo Capital que resulta do investimento turístico 
planejado e não planejado.  Pretende-se também mostrar a  especificidade das resistências locais,  as 
mudanças,  os  conflitos,  as  redes  de  solidariedade  e,  enfim,  as  tensões  entre  saber  tradicional e  a 
insurgência de uma necessidade da reinvenção das tradições. 
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Apresentação

Neste trabalho são mostradas algumas das reflexões empreendidas na pesquisa de doutorado realizada 
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRNi. É um trabalho de cunho etnográfico e 
optou-se por uma metodologia qualitativa, com entrevistas semi abertas que quase sempre seguiam um 
roteiro prévio e flexível sobre a pesca no local, realizadas com cerca de 30 pescadores. Realizou-se ainda 
cerca de 20 entrevistas  abertas que  continham depoimentos de vida  e  a  história  do local  com velhos 
moradores.

Inicialmente far-se-á uma descrição resumida da comunidade com sua história recente. Em seguida serão 
apresentados alguns conceitos fundamentais para a análise da problemática das relações de conflito entre 
velhos e novos costumes, e a resistência da tradição e desses costumes locais frente à modernização. 

Desse modo,  as festividades da N.Sra.  dos Navegantes e a luta  pela terra  encaminhada nas diversas 
instâncias, aparecerão como ilustração do processo vivido. Por último, mas não menos importante, terá 
lugar  uma  reflexão  sobre  o  saber  tradicional  enfocando  o  momento  em  que  ele   é  desnaturalizado, 
racionalizado, substituído pela lógica  característica das estruturas capitalistas. 

1. Vivendo Do Mar

Pitanguí há mais de três décadas era uma pequena vila isolada, de vida endógena, seja porque não haviam 
estradas  asfaltadas  vicinais,  ou  devido  às  características  morfológicas  das  proximidades  cercadas  por 
cordões de dunas fixas e móveis. 

Hoje em dia tem uma população de cerca de dois mil e quinhentos habitantes. Uma grande parcela trabalha 
com a pesca direta ou indiretamente,  pescando, vendendo o pescado domesticamente (diretamente ao 
consumidor em sua própria casa), ou ainda, como empregados assalariados em uma das três grandes 
peixarias da região as quais congelam o pescado em seus grandes frigoríficos e revendendo depois para 
grandes compradores.

A Colônia de pescadores tem por volta de 200 pescadores que se distribuem em cerca de 40 barcos, e 
ainda, 100 mulheres pescadoras que trabalham coletando o “cisco” (nome regional dado às algas Hypnea 
Mulciform) nos recifes de arenito dispostos ao longo da praia. 

As mulheres embora coletem o cisco há mais de trinta anos, somente há poucos anos passaram a ser 
registradas como pescadoras por suas atividades de coleta. Por isso, embora na localidade as mulheres 
não  embarquem  para  alto  mar, são  consideradas  pescadoras  e  esperam  receber  os  benefícios  que 
porventura a categoria (pescador) consiga.

A maioria das embarcações inscritas na Colônia de Pescadores de Pescadores de Pitangui já utiliza o motor 
de popa, sem a vela (ou o pano, como os pescadores a denominam). Mas alguns permanecem com motor e 
pano. Há ainda, em número reduzido, o bote a pano simplesmente, e uma ou duas jangadas. O número de 
embarcações inscritas é expressivo e indicam uma posição somente atrás de Natal, Rio do Fogo e Touros, 
em termos do número de embarcações nas Colônias de Pescadores existentes no Estado.

 Existe no local um estaleiro que fabrica e conserta barcos de pequeno e médio porte. A pesca dos barcos 
menores, aqueles de 3 a 7 metros, acontece mais próxima da costa potiguar, e dura de três a quatro dias. 
Os barcos maiores, de 9 a 11 metros, que são uma minoria no local, ficam de 7 a 11 dias em alto mar. 
Chegam a trazer uma tonelada e meia de peixe, em uma boa pescaria.
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Imagem 1: A chegada de um barco e a retirada do pescado.

Apesar de nos depoimentos dos pescadores entrevistados encontrarem-se a referência constante a uma 
crise na pesca pelo decréscimo do pescado ano a ano, a pesca continua sendo a principal fonte de trabalho 
na localidade para o sustento de grande parte das famílias, seguida da atividade do comércio e em terceiro 
lugar o turismo. 

2. MORANDO NA TERRA DE PITANGUI

Como dissemos, há 40 anos atrás não existiam estradas asfaltadas que ligassem a BR 101 à praia, o que 
significa dizer que a grande maioria da população pobre só chegava lá de cavalo, a pé ou pela beira da 
praia quando a maré estava baixa.  Por isso, na memória dos mais velhos, aqueles com mais de 65 anos, a 
praia era conhecida como a “Ilha dos pescadores” porque além de viverem isolados, lá “não tinha dono, a 
terra não era de ninguém” e todos que lá viviam não se preocupavam em cercar os terrenos.

O povoamento de Pitangui se deu paulatinamente pela ocupação promovida pelos antigos habitantes da 
Contenda, um povoado no interior,  há uns 12 km da praia,  ligado à  agricultura  das grandes fazendas 
vizinhas. Os habitantes da Contenda foram migrando em busca da utopia da terra livre e do trabalho longe 
dos senhores das fazendas próximas,  para,  então,  enfrentarem outros desafios,  agora relacionados às 
atividades ligadas à pesca no mar.

Atualmente, depois que construíram a estrada fazendo a ligação da BR 101 à Pitangui, a importância de 
Contenda diminuiu  muito,  parecendo uma cidade abandonada.  Ocorreu um deslocamento paulatino da 
população da Contenda para Pitangui, e nessa, proporcionalmente ao tempo de existência da estrada, um 
movimento  dos antigos  moradores  localizados  à  beira  mar  para casas  mais  distantes da praia,  sendo 
àquelas, em frente ao mar, cedidas ao turismo do veraneio de classe media.

Na pequena Pitangui, espremida entre o mar e as dunas de areias móveis e fixas, a disputa é acirrada pelo 
espaço físico. A erosão marinha e o movimento das dunas diminuíram ainda mais esse espaço. Contudo a 
especulação imobiliária acontece, principalmente com a exploração turística de veraneio, quando as casas 
podem  atingir  até  cinco  vezes  mais  o  preço  cobrado  em  outras  épocas.  O  centro  é  constituído  por 
aproximadamente dez ruas, e mais umas cinco até a entrada da vila, algumas ruas são calçadas, outras de 
terra batida e ainda outras de areia (essas não entram carros, somente os que dispõem de tração nas 
quatro rodas).
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A disputa fundiária se tornou mais intensa e conflituosa quando novos agentes sociais penetraram nesse 
cenário  bucólico  com  um  projeto  de  grande  investimento  turístico  para  a  área,  o  que  envolvia  uma 
remodelação urbanística não só da Vila de Pescadores, mas de todo o seu entorno, com a construção de 
vários hotéis de médio porte,  e a “urbanização” da “natureza selvagem e caótica” das lagoas e dunas 
próximas (Imagens 3,4 e 5). 

Em pouco mais de 10 anos, os habitantes viveram uma sensível remodelação do espaço físico local. No 
entanto,  o  projeto  inicial  ainda  não  se  realizou,  estando  hoje  em  fase  de  aprovação  ambiental  nos 
organismos estatais, e envolvendo um vultuoso empreendimento internacional nos mais de 2 hectares de 
terras no município de Extremoz. A Vila foi cada vez mais encurralada na sua ocupação e todo o seu 
entorno, incluindo dunas e lagoas, foi capitalizado para este grande investimento.

Imagem 2: A Lagoa de Pitangui entre  80/90

 Mas não se pode dizer que não houve resistência dos habitantes locais e das estruturas econômicas e 
temporais pré-capitalistas (Bourdieu, 1979) às transformações.  As resistências se manifestaram de três 
formas basicamente. No primeiro momento, pipocavam conflitos de interesses diversos, as vezes opostos, 
havendo fraca mobilização de determinados grupos e uma organização de outros grupos locais com mais 
poder reivindicativo, como os comerciantes e os trabalhadores nas barracas da lagoa (Imagem 2). O grupo 
investidor realizava uma mediação rápida entre os envolvidos, oferecia soluções e cooptava lideranças. No 
segundo momento, os reclamantes foram seduzidos pela proposta de um desenvolvimento beneficente à 
comunidade. Por fim, em um terceiro momento houve o encaminhamento de alguns conflitos fundiários à 
justiça, embora os reclamantes ficassem isolados do resto da comunidade.

Imagem 3: Os vendedores moradores de Pitangui em suas barracas de comida
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Imagem 4: Vista aérea da lagoa urbanizada

Imagem 5: A lagoa turistificada

3. PRATICAS SOCIAIS E MODOS DE VIDA EM TRANSFORMAÇÃO

O movimento de valorização do litoral no RN é relativamente recente. Favorecido nestas últimas décadas 
com a construção das estradas litorâneas. Somando-se ao movimento de valorização da área litorânea há 
também um movimento migratório da área rural para a capital do Estado, transformando por contigüidade e 
extensão os municípios vizinhos. Deste modo Pitanguí, no município de 

Extremoz, tem sido um receptáculo direto ou indireto desse movimento migratório permanente ou sazonal 
(verão/inverno), ou ainda pendular, como um movimento diário. É possível verificar o intenso crescimento 
das áreas urbanas no RN. Como Pitangui fica próximo de Natal, seu município é considerado como parte da 
área Metropolitana de Natal, e tem vivido a partir de 70  o mesmo movimento de adensamento populacional 
da área.

Deste modo, novas práticas são introduzidas, como o consumo das praias para o veraneio, principalmente 
nos meses de Janeiro e Fevereiro extensivo à uma gama maior de diferentes pessoas e classes sociais. 
Intensificaram-se as transformações não somente no espaço físico das cidades praianas, mas também na 
temporalidade da vida dos nativos residentes, nas relações de sociabilidade, nos padrões estéticos e nas 
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relações sociais.

A lógica de apropriação dos terrenos pelo tempo de posse e pela tradição, deu lugar aos cercamentos dos 
terrenos,  o  que  aconteceu  com conflitos  de  diversas  intensidades  (pessoais  ou  jurídicos),  seguido  da 
posterior cartorialização do direito de uso e troca dos terrenos, com registro em cartório. Essas práticas, 
frutos da modernidade que se instalou, vão sendo incorporadas pelos moradores. 

4. TRADIÇÃO E ORALIDADE 

A característica  mais  marcante  da  população  pescadora  deste  município  no  distrito  de  Pitangui  era  a 
oralidade, principal instrumento na transmissão dos costumes e do saber pesqueiro. Todos se conheciam e 
se reconheciam como parentes já que por muito tempo o vilarejo esteve isolado e onde os três troncos 
familiares fundadores mantiveram um relativo parentesco e comunicação pelos casamentos entre eles. 

Na Colônia de pescadores o fator de identificação ainda era aquele realizado pela memória coletiva, pela 
tradição e pela oralidade. Ou como nos diz Havelock (1995), uma comunicação entre as pessoas do tipo 
“pessoal, econômica, sem pressa e até certo ponto reflexiva” (1995, p.20). Os dados estatísticos mostram 
que a população do Estado tem poucos anos de estudo.

O  processo  modernizador  cuja  introdução  da  escrita  é  apenas  uma  de  suas  faces,  realizou-se 
transformando a relação daquele  saber local (Geertz,1999) produzido pelos antigos pescadores com a 
natureza mudando também o ritmo de trabalho. Antes determinado pela cumplicidade do homem com a 
natureza,  hoje  é  determinado  pela  necessidade  imposta  pelo  mercado  global  de  maior  produção  do 
pescado. Havia a compreensão de que uma boa pescaria, com abundância nos recursos marinhos, era um 
presente da natureza. Na atualidade, pode-se dizer que o que vigora na maioria dos barcos pesqueiros é 
uma  racionalidade  do  trabalho  que  se  planeja  segundo  outros  critérios  almejando  alcançar  melhores 
resultados de produção. 

Novas tecnologias foram introduzidas no barco, como o motor e os instrumentos náuticos modernos, um 
exemplo é o GPS (Global Satélite Position - instrumento que vários barcos já possuem e que ligados a um 
satélite fornecem a exata localização geográfica do barco)- e a sonda. Também foram sendo introduzidos 
novos métodos de trabalho no processo de captura,  morte e armazenamento do pescado tanto quanto 
novas relações sociais de trabalho e de produção de conhecimento. 

Alterou-se o antigo processo cognitivo, repassado através de gerações, no qual se aprendia a reconhecer o 
caminho até os bancos de peixes, através dos sentidos perceptivos treinados por uma aguçada observação 
dos fenômenos naturais - como as correntes marítimas, as marés, as marcações na ida e no retorno da 
maré (Maldonado,1994, Diegues, 2000). Surge a necessidade de um novo aprendizado no antigo processo 
cognitivo, agora centrado no aprendizado de utilização (interpretação) do que a tecnologia (as máquinas) 
informa.

Na nova realidade a geração mais nova,  a dos filhos de pescadores,  leva certa vantagem, pela maior 
habilidade com as novas tecnologias, mas o maior problema é que como entram na pesca quando estão 
mais  velhos,  muitos  acabam  não  indo  pescar,  procurando  outras  profissões,  e  muitos  permanecendo 
desempregados.

Os valores sociais que regiam no passado as relações de hierarquia e solidariedade entre os tripulantes no 
barco são modificados. A posição social do mestre teve que ser redefinida no barco. Sua função era a de 
guiar a tripulação do barco até o pesqueiro, fruto do reconhecimento da tripulação de seus conhecimentos 
advindos de sua experiência.  Mas não somente isso,  o mestre,  possuidor  de um senso prático,  devia 
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contornar as relações conflituosas no barco, com uma retórica que se fundamentava ao mesmo tempo na 
igualdade e na hierarquia (Maldonado, 1994).

Na  realidade  social  observada  é  possível  perceber  várias  formações  sociais,  em  diferentes 
desenvolvimentos  dos  meios  de  produção  e  das  relações  produtivas,  como  se  estivessem  ainda  em 
transformação. Também as transformações culturais se manifestam com uma ambigüidade valorativa entre 
as experiências de um tempo vivido (passado) e aquelas do presente, o tempo velho e o novo tempo.

No modelo de produção pré-capitalista predominará a comunicação oral, as narrativas, como as mitologias 
e as explicações cosmológicas ao contrário do modelo racional de pensamento e explicação da vida. É por 
isso que as “histórias de pescadores” vão ficando cada vez mais raras e difíceis de serem encontradas.

5. MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO TEMPO E DO TRABALHO

O trabalho realizado entre 1958 e 1961, na Argélia, norte da África, por Bourdieu (1979) relata um processo 
semelhante ao observado no litoral do Nordeste Brasileiro. 

Como na análise  de Bourdieu  sobre  a  Argélia,  percebem-se no litoral  do  Rio  Grande  do  Norte  novas 
experiências temporais ditadas pelo mercado globalizado, e pelo investimento turístico, e a alteração do 
valor do espaço físico, transformando do valor de uso das terras em valor de troca, e finalmente em uma 
simples mercadoria. 

O litoral  do RN está  experimentando,  como todo o  litoral  nordestino,  embora os processos não sejam 
homogêneos  e  apresentem  nas  diferentes  localidades  intensidades  diferenciadas,  o  processo  de 
modernização “urbanística”. Dando lugar a uma estética voltada para o exterior (a aldeia global) e para o 
turismo e experimentando uma racionalização do espaço das principais vilas litorâneas. Os cercamentos 
dos terrenos com a construção de muros, o asfaltamento de ruas e a remodelação da vila foi uma marca da 
modernização e do processo da passagem da terra como valor de uso para uma mercadoria de troca. A 
introdução de novas percepções do espaço público, do asfaltamento da rede de estradas litorâneas e da 
racionalização do espaço nos centros praianos também fazem parte desse processo.

A transformação da percepção estética constituiu-se da mudança nas vestimentas, principalmente entre os 
mais novos. Mas é bem interessante observar que nos processos globalizantes, há ainda uma reinvenção 
da estética da tradição, comum em restaurantes ou lugares turísticos, fazendo uso de materiais como o 
barro e a madeira,  imitando a tradicional  forma de se fazerem as casas de taipa (fotografia abaixo).  A 
reinvenção  procura  recriar  o  velho  ambiente  no  novo,  o  que  mostra  a  tradição  como  dinâmica  e 
resignificando antigos valores. 
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Imagem 5 : CASA DE TAIPA – MUSEU CAMARA CASCUDO – 2006, Natal/RN.

Dá-se, então, uma lenta e profunda transformação cultural e econômica com a introdução de novas práticas 
sociais,  tanto no setor  de políticas públicas como no setor  privado,  com a valorização da “indústria  do 
turismo” e com a inserção de um habitus propriamente econômico moderno. (Bordieu, 1979).

6. ESTRUTURA E CONSCIÊNCIA TEMPORAL

É necessário, segundo Bourdieu, entender a estrutura da temporal associada à economia pré-capitalista, 
pois o que parece ser lentidão e um tempo “devagar” frente à rapidez da estrutura temporal capitalista, pode 
ser considerado de fato, uma espécie de resistência peculiar fundamentada na tradição e no seu  éthos 
proporcionado. 

A  economia  com bases  pré-capitalistas  possui  um tempo regado por  ciclos  cuja  referência  advém de 
fenômenos ligados à natureza. Os valores sociais e morais coletivos são aqueles ligados por laços mais 
originais,  encantados,  religiosos,  tradicionais  e  parentais,  diversos  dos  valores  individualizantes, 
característicos da modernidade que são mais “desencantados”, contábeis e econômicos. A imposição do 
“habitus”  (Bourdieu,  1990) econômico,  por  sua  característica  estruturante,  se  realizará  tanto  quanto as 
possibilidades  subjetivas  e  objetivas  dos  sujeitos  à  novas  disposições  culturais  e  econômicas  se 
disponibilizem. 

A consciência temporal associada à economia pré-capitalista não tem um cunho essencialmente calculista. 
A  ação  econômica  segundo  essa  temporalidade  não  é  orientada  na  lógica  de  uma  aplicação  futura 
planejada. Ela é orientada pelas experiências transmitidas pela tradição. De fato, o calculo abstrato ainda 
não incorporado não consegue aplicar-se ao excedente do trabalho de modo a planejar a maximização dos 
lucros. 

É o que se percebe em uma “boa pescaria”. Há uma dificuldade com o planejamento do excedente pela 
lógica capitalista, e pela lógica pré-capitalista é preciso comemorar a boa pesca, é preciso dividir o produto 
com aqueles que participaram da sua realização. Assim é que quando a pesca na localidade pesquisada, 
com novos métodos de caça à lagosta e a entrada no mercado econômico globalizado, na década de 70 é 
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surpreendida pela emergência súbita de muita riqueza, os pescadores e suas famílias experimentam um 
enriquecimento com aumento do patrimônio móvel e imóvel, são “rios de dinheiro”. Mas na década seguinte, 
os  pescadores  enriquecidos  iam  amargar  franca  falência.  As  possibilidades  objetivas  e  subjetivas  dos 
sujeitos  naquele  momento  não  disponibilizaram  um  habitus  econômicos  e  as  boas  pescarias  eram 
comemoradas magistralmente com desperdício e farras, além, de não terem o planejamento e o calculo 
abstrato  do  excedente  frente  o  futuro  que  mostraria  um decréscimo  produtivo  da  lagosta  no  próximo 
decênio.

Na lógica da racionalidade capitalista propriamente dita, há a tentativa de controle dos fenômenos naturais 
pelos instrumentos tecnológicos e por cálculos abstratos de previsibilidade. Para os mestres pescadores 
antigos cuja estrutura pré-capitalista valoriza a observação prática e a sabedoria cotidiana, o viver era mais 
apoiado na confiança da providência divina. Assim o planejamento se restringia ao presente, ou no máximo, 
à um tempo que não ia além da estação seguinte. 

Trata-se  de  um mundo  em desencantamento,  onde  os  causos,  as  histórias  de  trancoso, perdem sua 
visibilidade e os mistérios parecem ser todos desvendados. Um novo modo de vida que pressupõe um 
planejamento futuro, envolvendo a previsibilidade da economia organizada em anos, bem como a aplicação 
dos  rendimentos  dos  recursos  pescados  seguindo  outros  critérios  que  não  são  mais  o  da  amizade  e 
familiaridade. 

Esse mundo em transformação,  no  entanto,  convive  e  conviverá,  pela  especificidade do oficio,  com o 
imprevisto e o indeterminado que a proximidade com os fenômenos da natureza proporciona vivenciar. 

7. AS VÁRIAS FORMAS DE RESISTÊNCIA: O CASO DA SANTA

A situação vivenciada pelos moradores da praia de Pitangui na festa de N.Sra. dos Navegantes em 2004 
parece mostrar de forma exemplar esse conflito entre tradição e modernidade. A festa em homenagem à 
Santa protetora dos navegantes, pescadores e viajantes, é comemorada no local, todo último domingo do 
mês de janeiro ou primeiro domingo de Fevereiro com fervor e respeito. Há uma procissão marítima e outra 
terrestre. Na procissão marítima, um barco leva o andor da Santa e os outros barcos seguem atrás. Depois 
da procissão naval tem a procissão terrestre pelas ruas do centro da vila. Todos os anos na festa que se 
realiza  há  mais  de  trinta  anos  a  procissão  naval  era  feita  com  os  barcos  dos  pescadores  levando 
participantes da festa.

No  ano  de  2004,  quando  acompanhávamos  filmando  a  festa,  no  dia  marcado  para  a  procissão,  os 
pescadores não puderam realizar todo o tradicional percurso de Pitangui à praia vizinha, Jacumã. Embora 
os  barcos  estivessem  enfeitados  com  balões  e  toda  a  sorte  de  crentes  nos  barcos,  não  tinham  a 
manutenção de segurança correta para levar a população, segundo a avaliação do capitão dos portos do 
local naquele dia  ii. Assim, a equipe da Capitania dos Portos, que estava paramentada em coletes salva-
vidas da Capitania dos Portos e espalhadas em três lanchas botes, munidas de apitos, após quase uma 
hora de negociação em alto mar, impedir a procissão de continuar, para a frustração da população e uma 
maior tensão entre tradição e modernidade, entre a crença e a necessidade pungente de modernização dos 
padrões de previdência e segurança. Na modernidade não é mais a natureza ou Deus, mas uma avaliação 
técnica,  balizada  em  cálculos  padronizados  e  abstratos  de  probabilidade  científica  a  qual  avaliará  e 
avalizará o sucesso da (boa) pescaria e da boa procissão.
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Imagem 6: A Procissão terrestre carregando o andor de Nossa Senhora dos Navegantes. 2004.

8. A  GUISA DE CONCLUSÃO

O litoral do RN tem passado por profundas transformações com a introdução de uma economia globalizada. 
A indústria do turismo tem sido sua alavanca propulsora, mas todos os setores são atingidos pela pressão 
do mercado mundial.

A pesca e o seu produto ganham nova estrutura em seu processo de produção, trabalho e venda. Novos 
instrumentos que auxiliam na pesca são incorporados. A perda dos meios de produção e o assalariamento 
dos pescadores são faces da modernidade introduzida.

Não se pretendeu tecer avaliações definitivas a favor ou contra as transformações de uma economia pré-
capitalista  pela  economia  mundial  globalizada.  O  propósito  foi  de  refletir  sobre  a  forma  como  essas 
transformações estão sendo realmente incorporadas no seio da organização social estudada, e os seus 
efeitos no desenvolvimento social, as suas perdas e os seus ganhos. 

Não há ainda até o presente momento uma avaliação conclusiva,  visto que a pesquisa ainda está em 
andamento.  Há  apenas  indicações  de  que  embora  haja  algumas  melhorias  e  facilidades  para  a  vida 
cotidiana,  não houve  alteração na condição de exploração e  subordinação a  que essa população vive 
sujeita,  sobretudo  em  relação  ao  grande  mercado  mundial,  muito  ao  contrário,  percebe-se  que  há  o 
aprofundamento de uma condição marginal.
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