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Resumo: Os estudos da chamada antropologia da Pesca vem se constituindo como um campo de pesquisa 
interdisciplinar e de muita utilidade na pesquisa de campo, por valorizar o discurso dos pescadores 
como conhecimento válido na identificação, reconhecimento técnico e orientações para políticas  públicas. 
Neste sentido, chegamos ao século XXI com uma base instrumental, teórica e metodológica com nítida 
e importante contribuição da antropologia para se discutir as questões relacionadas ao binômio: meio 
ambiente-desenvolvimento. Este artigo está diretamente relacionado com as políticas públicas que 
definem o planejamento ambiental e ordenamento territorial em ambientes urbanos — neste caso em 
áreas litorâneas ocupadas por pescadores artesanais no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Estes 
espaços de habitação e trabalho (ranchos ou caiçaras) estão, sob certo aspecto, num processo crescente 
de urbanização (com forte pressão do turismo e empreendimentos relacionados à energia eólica) e, 
portanto, carecendo de um melhor e mais crítico planejamento ambiental e (re)ordenamento territorial.
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Abstract: The studies of the so-called anthropology of Fisheries have been constituted as an interdisci-
plinary field of research and very useful in field research, for valuing the discourse of fishermen as 
valid knowledge in the identification, technical recognition and guidelines for public policies. In this 
sense, we arrived at the 21.st century with an instrumental, theoretical and methodological basis with a 
clear and important contribution from anthropology to discuss issues related to the binomial: environ-
ment-development. This article is directly related to public policies that define environmental planning 
and territorial ordering in urban environments — in this case in coastal areas occupied by artisanal 
fishermen in the State of Rio Grande do Norte, Brazil. These spaces for housing and work (ranches or 
caiçaras) are, in a certain way, in a growing urbanization process (with strong pressure from tourism 
and wind energy related ventures) and, therefore, lacking a better and more critical environmental 
planning and territorial (re) ordering.
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INTRODUÇÃO

A problemática ambiental é o campo privilegiado das inter-relações sociedade-  
-natureza, razão pela qual seu conhecimento demanda uma abordagem holística e 
um método interdisciplinar que permitam a integração das ciências da natureza e 
da sociedade, das esferas do ideal e do material, da economia, da tecnologia da 
cultura (UNESCO, 1986). Neste sentido,

“A dinâmica e as transformações que vêm ocorrendo na sociedade refle-
tem de maneira significativa no campo das ciências ambientais,  trazendo 
novos desafios aos pesquisadores e profissionais tanto nos campos 
epistemológicos como metodológicos. A questão ambiental é chamada 
a responder a uma pluralidade de necessidades e  especificidades, às 
mudanças demográficas, às condições sociais, às mudanças epidemioló-
gicas, centrando-se no ser humano, individual ou coletivo”. (BONFIM 
et al., 2015: 347).

O conhecimento interdisciplinar é, em todo o mundo, base essencial para se 
pensar e agir em relação às questões ambientais na atualidade. É preciso respeitar 
a historicidade e integralidade do saber ambiental, reconhecendo as várias facetas 
dos fenômenos da vida cotidiana envolvidos neste processo (BONFIM et al.).

Assim, ao tratarmos mais especificamente das questões ambientais, não 
podemos nos afastar da noção de interdisciplinaridade e complexidade, 
já que as ações envolvem mudanças, como a mudança nas  comunidades, 
nas políticas públicas ou em comportamentos e hábitos de vida. Uma 
intervenção que aborda muitas dimensões da vida social pode nos apre-
sentar muitos resultados possíveis (BONFIM et al., 2015: 352).

No entendimento de Leff (2002), a panorâmica dos conflitos teóricos, sociais 
e políticos sobre natureza e sobre a sociedade faz emergir uma nova  racionalidade 
ambiental, pautada na interdisciplinaridade de um socioambientalismo, que se 
 propõe a reformular um conceito de gestão ambiental integrado a uma visão sobre 
o processo de produção do conhecimento científico, com outras esferas de criação 
e intervenção humanas, nos espaços das trocas materiais e simbólicas.

A atuação de antropólogos em programas e planos ambientais vem crescendo 
nas últimas décadas, principalmente, após o Brasil aderir à Convenção n.º 169 da 
Organização Internacional do Trabalho que legitima o direito de populações que 
representam comunidades tradicionais em serem consultadas e, também, serem 
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partes ativas de todo processo que envolva alterações ambientais em territórios 
ocupados por estas populações. Neste contexto, o papel do antropólogo se reveste 
de uma importância maior: por questionar um modelo de desenvolvimento que 
ignora as populações tradicionais como atores sociais de suma importância nesta 
arena política.

Os estudos da chamada antropologia da Pesca vem se constituindo como um 
campo de pesquisa interdisciplinar e de muita utilidade na pesquisa de campo, por 
valorizar o discurso dos pescadores como conhecimento válido na identificação, 
reconhecimento técnico e orientações para políticas públicas. Neste sentido,

Investigações antropológicas e de abordagens etnoecológicas são funda-
mentais para o entendimento das dimensões sociais em torno da ativi-
dade pesqueira. Com efeito, os estudos de Furtado (1993), Mourão e 
Nordi (2003), Alencar (2004), Barros (2012), Govindin e Miller (2015), 
mobilizam temáticas como identidade, conflitos sociais, territorialidades, 
etnoecologia, memória e cosmologias, demonstrando que o universo da 
pesca encontra-se imbricado em diferentes questões, havendo, portanto, 
necessidade de construções epistemológicas interdisciplinares (BARROS 
et al., 2019: 130).

Chegamos ao século XXI com uma base instrumental, teórica e metodológica 
com nítida e importante contribuição da antropologia para se discutir as questões 
relacionadas ao binômio: meio ambiente-desenvolvimento.

Este artigo está diretamente relacionado com as políticas públicas que  definem 
o planejamento ambiental e ordenamento territorial em ambientes urbanos — 
neste caso em áreas litorâneas ocupadas por pescadores artesanais no Estado do 
Rio Grande do Norte, Brasil. Estes espaços de habitação e trabalho (ranchos ou 
caiçaras) estão, sob certo aspecto, num processo crescente de urbanização (com 
forte pressão do turismo e empreendimentos relacionados à energia eólica) e, 
portanto, carecendo de um melhor e mais crítico planejamento ambiental e (re)
ordenamento territorial.

Por sua vez, analisamos as políticas públicas que incluíram os processos da 
gestão ambiental dessas áreas litorâneas ocupadas pelas populações de pescadores 
artesanais, o que nos levou de encontro ao desdobramento desta pesquisa sobre o 
planejamento ambiental e ordenamento territorial em ambientes urbanos.

Como metodologia buscamos a construção de diagnósticos que mostrem 
os indicadores (sócio)ambientais que incidem sobre a qualidade de vida dessas 
popu lações. O monitoramento foi realizado através de fotos georreferenciadas dos 
espaços de ocupação (moradia e trabalho, os ranchos ou caiçaras) e foi, também, 
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utilizado para termos uma referência cartográfica destes espaços e dos fenômenos 
que dizem respeito aos conflitos socioambientais que atingem as populações de 
pescadores artesanais.

Fig. 1. Rancho dos Pescadores Artesanais da Praia de Tabatinga, Nísia Floresta, RN.
Acervo ONG Oceânica, 2020.

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste texto estamos considerando quatro categorias de análise que se inter-  
-rela cionam na definição de um campo no qual os atores sociais interagem buscando 
garantir suas demandas pessoais e/ou coletivas. Elas são: conflitos socioambientais, 
pescadores artesanais, meio ambiente e desenvolvimento. Assim, entendemos os 
conflitos socioambientais como resultantes de ações ou mudanças — deliberadas ou 
resultantes de efeitos colaterais — relacionadas a programas, projetos e/ou empreen-
dimentos socioeconômicos em territórios ocupados por populações tradicionais (em 
nosso caso, de pescadores artesanais) com impacto direto sobre o meio ambiente.

Para conflito socioambiental e sua relação — constante — com comunidades 
tradicionais os textos de Itaborahy (2012) e Gouvêia (2012) abordam os conflitos 
ambientais envolvendo populações tradicionais e seus territórios. Suas problemá-
ticas e a operacionalização dos conceitos a elas associados constituem a base para 
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nossa reflexão. Esta visão irá levar a relação entre identidade e territorialidade, 
abordada por Marcos Aurélio Saquet e Michele Briskievicz (2009), que ampliam 
o conceito de território para além de espaço geográfico.

Os conflitos socioambientais envolvendo Comunidades de Pescadores artesanais 
estão, invariavelmente, relacionados com a ocupação e o manejo de um território 
por estas populações. Os textos de Itaborahy (2012) e Gouvêa (2012) entendem os 
conflitos ambientais envolvendo comunidades tradicionais (pescadores artesanais 
também), diretamente, relacionados com estruturas de poder local, sejam públicas 
ou privadas, ambos sustentados no conceito definido por Acserald como:

Aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apro-
priação, uso e significado do território, tendo origem quando pelo 
 menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais do meio 
que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis — transmitidos 
pelo solo, água, ar ou sistemas vivos — decorrentes do exercício das 
práticas de outros grupos (ACSELRAD, 2004, 26).

Desta forma, chegamos à noção de conflito ambiental relacionado, diretamente, 
com as redes de poder local. Ou seja, o conflito aponta para o fato de que toda 
problemática ambiental é, antes de qualquer coisa, uma crise das formas de socia-
bilidade, fruto da relação entre os homens, que por sua vez interroga a questão 
ambiental, sendo reveladoras das organizações sociais do poder (GOUVÊA, 2014: 
2209-10). A percepção se amplia quando

“Desloca-se o problema do eixo “homem-natureza” — alimentado pela 
visão neomalthusiana da “pressão da população sobre os recursos”  
— para o eixo “homem-homem”, necessariamente mediado pelo 
 ambiente. É dessa forma que a questão ambiental aparece para nós: 
como revela dora das (injustas e questionáveis) estruturas sociais do 
poder.”  (ITABORAHY, 2012: 04).

Chegamos à ‘passagem’ do conflito, de ambiental para socioambiental. Isto 
por dar ênfase à ação dos atores sociais atuantes nos territórios. Assim, Poder, 
refere-se à capacidade (a) de ser sujeito do seu próprio ambiente, de ser capaz 
de controlar seu próprio destino, quer dizer, de controlar o curso da ação dos 
eventos que manterão a vida como está ou a modificarão; ou (b) de impedir as 
pessoas de se tornarem atores empoderados. (RIBEIRO: 2008:110). A importância 
do caráter antrópico se revela quando
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“Avaliando os conflitos socioambientais como uma variável dos sociais 
é possível afirmar que é uma vertente bastante intricada pois envolve 
utilização dos recursos naturais, qualidade de vida dos agentes sociais 
e crescimento econômico de determinado espaço geográfico. O conflito 
não deve ser avaliado apenas pelo lado negativo, deve ser visualizado 
como uma luta complexa a contínua sobre a definição e o significado 
do problema ambiental. Atualmente os conflitos socioambientais repre-
sentam as tensões que envolvem sobre quando, como e onde utilizar os 
recursos naturais” (BRITO et al., 2011: 58).

As Comunidades de Pescadores Artesanais caracterizam-se por uma relação 
história e estruturante com seu território. Isto se evidencia no conhecimento tradi-
cional sobre o meio ambiente e a utilização de práticas de manejo próprias. Neste 
sentido, “os conflitos socioambientais configuram-se como ameaças ao modo de 
vida destas comunidades e ao conhecimento ecológico local, adquirido ao longo 
das gerações” (Pinto et al, 2014). É inquestionável a importância do conhecimento 
tradicional (etnobotânico, principalmente) dessas comunidades sobre o ambiente 
de seus territórios e a necessidade de pesquisas nesse sentido (BRITO, CRUZ E 
LUCENA, 2015). Assim, concordamos com a afirmação de que

Pescadores artesanais se caracterizam como agentes de uma economia 
cuja estrutura é notadamente marcada pela imprevisibilidade em relação 
aos resultados da produção. O peixe, a princípio, é um recurso invisível 
e, em geral, encontra-se em constante movimento. A captura, portanto, 
depende da conjugação de sofisticadas técnicas pesqueiras tradicionais 
compartilhadas entre os oficiantes que são conjugadas como um refinado 
conhecimento acerca do ecossistema, bem como das espécies aquáticas. 
Ainda que as pesquisas apontem para a diversidade de ambientes mari-
nhos ou de águas interiores (tais como rios, lagunas e estuários) e para 
as diferentes técnicas de captura, a problemática em torno da imprevisi-
bilidade do recurso é uma realidade vivida por pescadores artesanais 
de localidades variadas (CAMARERO et al., 2019: 11).

O mais comum, entretanto, é a negação desse conhecimento em nome do 
desenvolvimento — visto como sinônimo do progresso e da industrialização. Na 
prática, diminui-se ou se minimiza o valor da identidade cultural dessas  populações, 
como resultado de acúmulo de experiências adaptativas ao meio ambiente no qual 
estão inseridas.
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Por tudo colocado anteriormente, podemos pensar o conflito socioambiental 
dentro de um campo intersocietário, no qual distintos atores sociais disputam o 
poder sobre territórios, com concepções distintas sobre a ideia de desenvolvi-
mento — que, estreitamente, é sobre a utilização e manejo de áreas de ocupação 
tradicionais, que são objeto de disputa de interesses externos. Assim, chegamos à 
Antropologia Política, que sugere que a relação entre Comunidades de Pescadores 
artesanais e desenvolvimento, deve ser analisada em um campo

“... constituído por atores que representam vários segmentos de popu-
lações locais (elites locais e líderes de movimentos sociais, por  exemplo); 
empresários privados, funcionários e políticos em todos os níveis de 
 governo; pessoal de corporações nacionais, internacionais e transnacio nais 
(diferentes tipos de empreiteiros e consultores, por exemplo; e pessoal de 
organizações internacionais de desenvolvimento (funcionários de agên-
cias multilaterais e bancos regionais, por exemplo)). As  instituições são 
parte importante desse campo: elas incluem vários tipos de organizações 
governamentais, organizações não-governamentais, igrejas, sindicatos, 
agências multilaterais, entidades industriais e corporações financeiras” 
(RIBEIRO, 2008: 110).

Em relação ao meio ambiente, concordamos com Carvalho e Oliveira (2003) 
que, consideram meio ambiente como o local, onde ocorrem as interações entre 
os seres vivos e o meio em que vivem. Recentemente, considerava-se o ambiente 
 somente como a vizinhança, os arredores. Entretanto, os desequilíbrios e a degra dação 
ambientais ocasionados pela intervenção humana ocorridas nas últimas décadas, 
levaram o homem compreender que o mundo é um só e que o desequilíbrio e a 
devastação ocorridos em determinados pontos do planeta podem comprometer o 
ambiente como um todo.

Desta forma chegamos a relação entre antropologia e meio ambiente quando 
reconhecemos que o espaço ocupado pelo homem está a todo o momento sofrendo 
modificações relacionadas ou impostas pelo próprio homem, que podem ser danosas 
ao meio quando não administradas corretamente. Então, saímos do purismo de se 
conceber meio ambiente sem a intervenção contínua da ação antrópica.

“Como vimos, o conceito de meio ambiente pressupõe dimensões histó-
ricas e culturais que contribuem diretamente para defini-lo enquanto 
“espaço de vida dos humanos”, e, por essa exata razão,  constituindo-se 
enquanto dado dinâmico, e não estático, da vida social. Portanto, 
estudar os  vínculos existentes entre cultura e cidadania, expressões 
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culturais e modo de vida, sentidos religiosos e territoriais, sociedade 
e meio ambiente deve preencher prioritariamente a agenda não só dos 
antropólogos, mas de todos aqueles que manifestam preocupação com 
a questão ambiental” (WALDMAN, 2006: 218-219).

Esta intervenção humana, definida como Impacto ambiental pode ser definida 
como sendo qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente causada por qualquer atividade humana que de forma direta ou 
não, afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais 
e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 
qualidade dos recursos ambientais (Resolução CONAMA n.º 01 de 23-01-86).

Já para Guerra e Cunha (2001), é o processo de mudança ocorrido a partir 
da intervenção antrópica no ambiente. Isto é, a relação entre sociedade e natureza 
que se transforma diferencial e dinamicamente.

“Os impactos ambientais são ocasionados por choques de interesses 
diretos ou indiretos envolvendo o homem e a natureza. Esses  confrontos 
são classificados como positivos ou negativos, diretos ou indiretos, 
ocasionais ou permanentes, locais ou globais. Nesse embate, desmata-
mento, queimada, erosão, aumento da camada de ozônio, efeito estufa, 
inversão térmica e poluição são as consequências mais graves. Diante 
desse quadro, surge a necessidade de estudar, conhecer e aplicar deter-
minados princípios, técnicas e também recorrer a dispositivos legais 
para a efetividade da gestão ambiental (EIA, AIA, Rima e outros). Razão 
pela qual esses aspectos precisam, ser abordados sob a perspectiva da 
representação do fenômeno dos impactos ambientais relacionados a 
diversas áreas de estudo” (BERTÉ, 2009: 125).

A categoria desenvolvimento está sendo aqui vista como é tratada em 
 Andrade, Lima e Gonçalves para o qual, Desenvolvimento é um termo polissêmico 
e contro verso. É uma noção histórica e socialmente construída que se transforma 
no tempo e no espaço, ganhando significados novos em cada configuração social. 
(ANDRADE, LIMA E GONÇALVES, 2017:106). Neste sentido,

O questionamento é antropológico, político, jurídico e relevante social-
mente. Portanto, trata-se de se problematizar empiricamente as tensões 
subjacentes às políticas públicas, entre universalismo e particularismo, 
ou seja, entre valores e conceitos que se pretendem universais, que 
orientam as políticas públicas, e as tradições culturais particulares 
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com suas categorias e valores que derivam de seus respectivos sistemas 
classificatórios (ANDRADE, LIMA & GONÇALVES, 2017: 122).

A intenção é mostrar como os conflitos ambientais envolvendo Comunidades 
de Pescadores Artesanais que ocupam a faixa litorânea pela disputa de seus terri-
tórios se sustentam em uma rede de poder que torna invisível essas populações e 
impede seu acesso às políticas públicas de desenvolvimento sustentável; e, quando 
isso ocorre é pouco representativo em termos de melhoria de qualidade de vida. 

Fig. 2. Rancho dos Pescadores Artesanais da Praia de Tabatinga, Nísia Floresta, RN.
Acervo ONG Oceânica, 2020.

Retomando, a ideia central, pretendemos criar um contínuo entre estes autores 
no olhar sobre os conflitos socioambientais que, por sua vez, estão sendo diagnos-
ticados pela academia e pelos pescadores artesanais em pesquisas já realizadas.
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METODOLOGIA DE PESQUISA

Neste texto, temos como referência os passos realizados pela Pastoral dos 
Pescadores Artesanais que buscou sistematizar e analisar (quantitativa e qualitativa-
mente) os dados empiricamente levantados, sendo feitas, em um primeiro momento, 
a identificação das famílias pesqueiras envolvidas e a situação das comunidades 
frente aos conflitos (FREITAS E SANTOS, 2016: 06). Foram identificados os 
principais agentes causadores desses conflitos e o estado de vulnerabilidade das 
famílias de pescadores nessa situação. Por fim, constatou-se as formas de resiliên-
cia/resistência das comunidades e os apoiadores que reforçam e acompanham as 
lutas das comunidades em suas diversas localidades. Foram consideradas, ainda, 
as cartas e textos que denunciam situações de conflitos em comunidades e regiões. 
Ainda foram apontadas perspectivas em torno da atuação do poder público diante 
das situações de vulnerabilidade apresentadas.

Assim, atualizamos os diagnósticos já anteriormente realizados (da Pastoral dos 
Pescadores Artesanais, do IDEMA e do Ministério Público-PE) através do trabalho 
de campo e entrevistas com os principais atores sociais aqui citados: pescadores 
artesanais, associações, ONGs, RedeManguemar e instituições que representam o 
Estado (Ministério Público e Secretaria Estadual da Pesca).

Reconstituímos esta história política por duas fontes: oral (as histórias conta-
das pelas lideranças) e escrita (jornais, boletins, artigos, planos, projetos, etc.). 
Trabalharemos esses dados numa perspectiva diacrônica (analisando processos 
de mudança social) com o objetivo determinado no tempo (pós-2000) quando 
os estudos acadêmicos sobre Pescadores Artesanais no RN ganharam impulso e 
passam a servir de base para identificação dos conflitos socioambientais litorâneos 
e, posteriormente, para a organização destas populações e agregação de parceiros.

Optamos como técnica de coleta de dados a pesquisa bibliográfico-documental 
e as entrevistas abertas (parcialmente direcionadas), registradas em áudio com os 
diversos atores sociais relacionados ao território e às comunidades em questão. 
Usamos para identificação dos Territórios Tradicionais da Pesca (ranchos e  caiçaras) 
fotografias com georreferenciamento cartográfico. Mostrando sua localização e 
aspectos gerais.
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Fig. 3. Rancho de Pescadores de Tabatinga. Visão da "cozinha". Acervo ONG Oceânica, 2020.

Fig. 4. Rancho de Pescadores de Tabatinga. Pescadores na mantutenção da rede de pesca.
Acervo ONG OceÇanica, 2020.



268 | Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2021, volume 61

Geraldo Barboza de Oliveira Junior

Neste texto, consideramos como hipóteses específicas que:

● A identidade sociocultural entre as famílias de pescadores artesanais dessas 
comunidades pode ser reforçada, ignorada, manipulada e/ou alterada de 
acordo com as conveniências e necessidades sociais, políticas e econômicas 
dessas famílias;

● As formas tradicionais de trabalho dos pescadores artesanais (relacionadas 
ao manejo sustentável de suas áreas) são alteradas por novas possibilidades 
de obtenção de renda através do trabalho assalariado possibilitado por atores 
econômicos externos;

● O território tradicional da pesca, com a alteração em seu manejo  tradicional, 
passa a ser visto com local de áreas individualizadas e passíveis de novas 
formas de manejo — principalmente pela entrada de novos agentes/atores 
sociais;

● A ausência de uma atuação do Estado nestas comunidades e pescadores 
artesanais aumenta a gravidade dos impactos socioambientais nas dimensões 
acima elencadas;

● A participação do Terceiro Setor vem contribuindo com as premissas do 
Etnodesenvolvimento como modelo adequado para Comunidades de Pesca-
dores artesanais do litoral do estado do Rio Grande do Norte;

● As conquistas obtidas pelos pescadores artesanais mostram, também, um 
movimento de resistência/resiliência que vem se fortalecendo e obtendo 
resultados nesse contexto social.

 Assim, este texto teve como objetivo geral a Identificação dos conflitos 
socioambientais e quais suas consequências — diretas e indiretas — nos modos 
de usos e significações do ambiente das Comunidades de Pescadores artesanais 
que ocupam o litoral do estado do Rio Grande do Norte. Ressaltamos, ainda, três 
objetivos específicos como forma complementar. São eles:

● A identificação dos conflitos socioambientais proporcionados pela presença 
dos atores externos nas comunidades, principalmente, relacionados ao turismo 
e aos empreendimentos eólicos;

● A avaliação dos planos de desenvolvimento oficiais dos territórios e muni-
cípios e sua relação com as Comunidades de Pescadores artesanais; 

● A exposição das contribuições das Comunidades de Pescadores artesanais 
e das entidades do terceiro setor que as representam para a solução dos 
diversos conflitos socioambientais presentes do litoral do estado do Rio 
Grande do Norte.
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PROBLEMATIZAÇÃO E QUESTÃO CENTRAL

Os Conflitos socioambientais envolvendo populações de pescadores artesanais 
do Estado do Rio Grade do Norte se caracterizam, principalmente, pela perda de 
grande parte de terras originais por motivos diversos: invasões do agronegócio, 
do turismo (que leva a venda de terrenos e imóveis para agentes externos) e 
da utilização de áreas pelo poder público de forma ambientalmente criminosa. 
A seguir mostramos três diagnósticos sobre esta problemática elaborados pela 
Pastoral dos Pescadores Artesanais, Técnicos do Instituto de desenvolvimento e 
Meio  ambiente do RN-IDEMA e por um antropólogo do Ministério Público de 
Pernambuco, respectivamente.

Segundo a Pastoral dos pescadores artesanais, no Litoral Norte do Rio Grande 
do Norte, encontram-se cerca de 3.250 famílias de comunidades pesqueiras vítimas 
de conflitos socioambientais (FREITAS E SANTOS, 2016: 34)

N.º Identificação dos Atingidos Nº de Famílias Período

1 Porto do Mangue/RN/Praia do 
Rosado 1450 Desde 1980

2 Macau/RN/Comuni dade Diogo 
Lopes 750 Desde 2009

3 Macau/RN/Ilha de Santana 200 Desde 2009

4 Macau/RN/Bairro dos Navegantes 500 Desde 2009

5 Parnamirim/RN/
Pirangi do Norte 50 Desde 2009

6 Pendências/RN/
Pendências 300 Desde 2009

Total 3.250

Tabela 1. Tabela elaborada pela Pastoral dos Pescadores Artesanais.

Observa-se que os tipos de conflitos incidentes no Rio Grande do Norte estão 
relacionados principalmente a ameaças de morte, à ocorrência de um homicídio e 
a ameaças de despejos, além de restrições de acesso aos territórios provocadas por 
empreendimentos turísticos, pela especulação imobiliária e pelos parques eólicos. 
Estes empreendimentos privatizam terras públicas e provocam sobre os territórios 
altos índices de degradação (FREITAS E SANTOS, 2016: 34).
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N.º Tipos de Conflitos Quantitativo (%)

1 Especulação imobiliária 33

2 Empreendimentos turísticos 33

3 Privatização de terras públicas 17

4 Carcinicultura 17

5 Degradação ambiental 67

6 Pesca predatória zero

7 Parque eólico 17

8 Ameaça de morte 17

9 Homicídio 17

10 Barragens zero

11 Despejos, restrição de acesso ao território 50

12 Indústria naval zero

13 Indústria petroleira zero

Tabela 2. Tipos de conflitos estabelecidos na região litorânea do RN (Pesquisa, CPP 2016).

Destaca-se nestes conflitos a grave ameaça aos direitos humanos, representada 
pelo elevado nível de ameaças contra a vida de lideranças comunitárias  pesqueiras, 
além de despejos e da restrição de acesso das famílias aos seus territórios tradi-
cionais. (FREITAS E SANTOS, 2016:35)

De acordo com o IDEMA-RN, (62.ª Reunião Ordinária do GI-GERCO, 
em 2019) os conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN tem a seguinte 
caracterização:
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Conflitos de natureza socioambiental e sociocultural no RN

Perda de espaços para apetrechos de pesca nas 
praias;

Circulação de veículos nas praias;
Construções de equipamentos turísticos, 
resorts, portos;
Expansão urbana sem considerar a dinâmica 
costeira (avanço do mar, migração de areias 
sobre as edificações, transbordamentos de rios, 
riachos e lagoas em períodos de inverno, etc.);
Construções em áreas expostas ao avanço/
recuo do mar (erosão e acresção);
Obras para controle da erosão realizadas do 
forma inadequada; e
Mudanças climáticas ainda não consideradas.

Perda de espaço para circulação de barcos de 
pesca no mar;

Escassez de áreas para moradias das 
populações tradicionais praieiras;

Degradação e homogeneização da paisagem;

Erosão da linha de costa e perda de áreas de 
praias para o lazer;

Perda de áreas de praia para a sobrevivência 
de animais marinhos (aves migratórias e 
tartarugas) que se alimentam e se reproduzem 
nessas áreas.

Apropriação de grandes espaços que dificultam 
o acesso às praias, lagoas, lagunas e rios, e 
provocando a homogeinização da paisagem 
litorânea

Implantação de resorts, parques eólicos, 
salinas, carcinicultira;
Ocupações e uso sem obedecer o planejamento 
integrado e participativo da orla marítima

Impacto sobre a reprodução de tartarugas 
marinhas

Circulação de veículos automotores nas praias;
Interação com a pesca;
Construções em áreas adjacentes às praias

Tabela 3. Tabela originada pelo IDEMA-RN

Por fim, o Ministério Público (M.P.) de Pernambuco (no RN, não existe no 
âmbito do M.P. a prática de atuação junto às comunidades tradicionais) assim 
concluiu o seu relatório:

As entrevistas indicaram que os pescadores conhecem os conflitos na 
pesca e identificaram mudanças socioculturais e ambientais decorrentes 
da atividade turística. Pode-se constatar também a dependência econô-
mica dos pescadores com relação à pesca artesanal, a importância da 
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manutenção de sua cultura e a necessidade de participação das comu-
nidades locais no planejamento para instalação de grandes projetos 
nas áreas litorâneas.

Por outro lado, a participação ativa e constante de Comunidades de Pesca-
dores artesanais em parceria com duas instâncias do Terceiro Setor — a Rede 
MangueMar e a ONG Oceânica — vem criando e dando visibilidade a um discurso 
sobre desenvolvimento em áreas do litoral do RN que priorize as atividades e a 
garantia de ocupação dos territórios tradicionais da pesca.

A Rede MangueMar construiu (junto com os pescadores artesanais) e apre-
sentou (2016) uma listagem de sete demandas prioritárias: ampla participação dos 
pescadores e pescadoras nos espaços de construção de políticas públicas da pesca 
no RN; criação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustetável da Pesca 
Artesanal e Aquicultura Familiar; Construção do Plano Estadual da Pssca Artesanal; 
Criação do Fundo Estadual da Pesca Artesanal; Realização de Fóruns e Seminários 
para discutir a operacionalidade do Programa Estadual de Compras Governamentais 
da Agricultura Familiar e Economia Solidária (PECAFES); reconhecer e assegurar 
o Território Pesqueiro Artesanal — Espaços de Trabalho e Moradia; e, legitimação 
das Unidades de Conservação (UC) Categorização e Recategorização das UCs 
visando assegurar a atividade da pesca artesanal. 

Como resultado, foi incluído no Programa de Compras Governamentais a 
compra do pescado para as escolas e unidades de saúde públicas educação; além 
do recebimento pelos pescadores artesanais no município de Nísia Floresta (em 14 
de setembro de 2014) pelo superintendente da Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU), o primeiro Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) emitido para 
comunidades tradicionais pesqueiras no Estado do RN. Na prática é o reconheci-
mento jurídico do primeiro Território Pesqueiro Artesanal (rancho ou caiçara) como 
área de ´preservação para trabalho e moradia dos pescadores artesanais no RN. 
Vale salientar que a área continua sendo de domínio público da União, porém, com 
direito de uso para os pescadores e pescadoras tradicionais artesanais da praia de 
Tabatinga, sendo responsável legal para gestão do espaço conquistado a Colônia 
dos Pescadores Z10 de Pirangi do Sul, que congrega os pescadores do município 
de Nísia Floresta.

Em função desta decisão, a ONG Oceânica vem elaborado um programa 
junto aos pescadores e com o apoio de duas arquitetas e educadoras populares 
para definição de um projeto arquitetônico e construção (coletiva e sustentável) 
dos ranchos em madeira (eucaliptos). Esta opção pela madeira é devido à proibição 
(somente aos pescadores) de edificações em alvenaria na área se estende até 200 
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metros da praia. Entretanto, os “veranistas e comerciantes”, ou seja os agentes 
externos edificam casas, bares e pousadas à revelia de qualquer intervenção judicial 
pelos Poderes Públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS CONQUISTAS DOS
PESCADORES ARTESANAIS

Na região litorânea do Nordeste Brasileiro são observados grandes impactos 
socioambientais que atingem em grande escala as comunidades tradicionais que 
ali habitam. As atividades que envolvem carcinicultura, salinas, usinas eólicas e 
o turismo são os grandes responsáveis por inviabilizar práticas tradicionais de 
extração, coleta, captura e manejo de recursos naturais. Estas comunidades tem 
nessas atividades a base de sua reprodução sociocultural (CAMARERO, 2019).

As comunidades de pesca artesanal têm os seus territórios e territorialidades 
assentadas no seu saber histórico e também social que, passado por gerações, 
dispõe de uma organização territorial que garante o reconhecimento de áreas de 
maior ou menor incidência do pescado, como as chamadas “áreas de mancha”, 
onde é possível encontrar o pescado, pois o recurso não é encontrado de forma 
uniforme mas em agregados (BEGOSSI, 2004).

O Estado do Rio Grande do Norte expressa, através de suas políticas públicas, 
pouca ou quase nenhuma operacionalidade que garanta acesso ao trabalho e, conse-
quentemente, à qualidade de vida das famílias que ocupam territórios de ocupação 
tradicional. Esta premissa incide sobre os pescadores artesanais que ocupam faixas 
litorâneas e áreas interioranas também. A consequência dessas ações é perceptível 
nos inúmeros casos de conflitos socioambientais nos territórios onde as mesmas 
habitam, como também na ausência de projetos significativos envolvendo-as. Ou seja

“O conflito aponta para o fato de que toda problemática ambiental é, 
antes de qualquer coisa, uma crise das formas de sociabilidade, fruto da 
relação entre os homens, que por sua vez interroga a questão ambien-
tal, sendo reveladoras das organizações sociais do poder.” (GOUVÊA, 
2014: 2209-10).

A premissa aqui considerada é que os conflitos ambientais quando ocorrem 
em Comunidades de Pescadores artesanais ampliam um leque de prejuízos de 
ordem física, social, econômica e cultural, alterando três aspectos estruturantes 
nas populações dessas comunidades: sua identidade sociocultural; suas formas 
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de trabalho tradicional; e a sua relação com o seu território. Estas categorias são 
interdependentes e essenciais aos estudos da Antropologia da Pesca para uma 
 melhor compreensão do modo de vida em Territórios e Comunidades de Pesca-
dores artesanais.
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