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Introdução

É crescente a valorização da etnobiologia e 
etnoecologia de comunidades pesqueiras, devido seu
amplo conhecimento em relação a biologia e ecologia
das espécies capturadas.

O etnoconhecimento tem sua importância a partir de 
um olhar multifacetado que lhe é dirigido, iniciando 
sempre com a sensibilidade e o devido respeito àquilo 
que nos é confiado quando 
vivenciamos/experimentamos no cotidiano dessas 
populações, mesmo que seja muito diferente do que 
estamos corriqueiramente acostumados a presenciar
[1].

Na captura dos peixes, o pescador deve ser bastante 
habilidoso quanto aos meios que utiliza. Assim sendo, 
o artista pescador tem que ser mais engenhoso, mais 
hábil, mais criativo e mais perspicaz para capturar o 
também engenhoso, capaz e o muito hábil peixe [2].

O objetivo do presente trabalho visa descrever os 
instrumentos de pesca utilizados pelos pescadores 
artesanais do município de Serra Talhada-PE.

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada entre os meses de maio e 
setembro de 2009 com três comunidades residentes nos 
bairros: Caxixola, Borborema e Vila Dnoc’s, ambos 
pertencentes ao município de Serra Talhada-PE.

Foram realizadas entrevistas com 18 pescadores
residentes ou que realizam sua pescaria nos açudes e 
rio Pajeú dos bairros: Caxixola (6), Borborema (11) e 
Vila Dnoc’s (1). As entrevistas e os questionários semi-
estruturados foram elaborados com perguntas 
direcionadas sobre os instrumentos de pesca utilizados 
pelos pescadores. Os entrevistados foram submetidos 
ao “rapport”, método proposto por [1] para facilitar o 
contato entre pesquisadores e informantes.

Resultados e Discussão

A pesca artesanal no município de Serra Talhada é
caracterizada pela utilização de materiais fabricados 

simploriamente e em grande parte de maneira artesanal,
muitas vezes fabricados nas residências dos próprios 
pescadores.

De acordo com as entrevistas: 100% dos pescadores 
fazem uso de tarrafas e redes (mái) em suas pescarias, 
27,7% utilizam o anzol, tendo como isca natural: a 
piaba Astyanax taeniatus (Jenyns,1842), camarões (não 
identificados) e “gôgo” ou minhoca Lumbricus 
terrestris (Linnaeus, 1758).

Os pescadores fazem uso de canoas e bóias 
(câmaras de ar inflável) para a pesca artesanal. Os
instrumentos de pesca utilizados no município de Serra 
Talhada apresentam as seguintes descrições:
 Mái: Rede de pesca de malha e tamanhos variados, 

geralmente entre 50 e 100 metros de comprimento, 
disposta retilineamente e em pontos estratégicos, 
geralmente contra a correnteza das águas ou 
margeando o recurso hídrico (Fig. 1A). A rede é 
fixada ao solo por meio de pequenas estacas de 
madeira presas a ela. Segundo os pescadores os 
peixes capturados com mais facilidade com esse 
tipo de rede são: curimatã Prochilodus sp. e tilápia 
Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758).

Essa descrição pode ser mais claramente observada 
através do seguinte fragmento mêmico:
“...Tem as forma do mái né? Tem maia de 10, maia de 
11, tem maia de 12, tem maia de 9, tem de 7 e tem de 5 

[...]”MJS,45 anos.

 Batedor: Um pequeno pedaço de madeira, de 
forma cilíndrica, que pode conter em sua 
extremidade um cordão para que possa ser 
carregado ou mesmo um pequeno prego (Fig. 1B) 
para facilitar a morte dos peixes e seu 
desprendimento da rede. É um instrumento 
utilizado para bater no “mái”.

 Tarrafa: Também é um tipo de rede, seu tamanho é 
dado em “palmos”, ficando entre 12 e 16 palmos. 
Cada quatro palmos e meio equivale a 1 metro.
Suas extremidades são circundadas de chumbadas 
para que na hora de seu arremesso ela possa 
afundar facilitando a captura dos peixes (Fig. 1C).



Os peixes capturados com maior facilidade são
aqueles, que segundo os pescadores, vivem em 
cardume, como a tilápia Oreochromis niloticus
(Linnaeus 1758).

    Anzol: O anzol (Fig. 1D) utilizado é geralmente de 
vara de bambu e linha de nylon. As iscas utilizadas são 
a piaba, Astyanax taeniatus (Jenyns, 1842) e o camarão 
(espécie não identificada) que são capturados por meio 
de garrafas pet perfuradas (Fig. 1F). Dentro delas, os 
pescadores adicionam pão adormecido ou mesmo 
farinha de mandioca para que sirva de atrativo, 
colocam no fundo do açude ou rio para que a captura 
possa ser realizada. O peixe mais capturado com vara e 
anzol, conforme os pescadores é a traíra Cichla 
monoculus (Spix & Agassiz, 1831).

Ainda na pescaria, os peixes são enfileirados em 
linhas, e deixados dentro da água para que fiquem 
sempre frescos e não percam a qualidade.

A embarcação utilizada por 61% dos 
entrevistados é a canoa que mede em média 5 metros
de comprimento e o remo como meio de propulsão.
Quando capturados, os peixes são pesados através de 
uma balança de mão (Fig.1E).

A complexidade do trabalho da pesca estrutura-se 
com base num intenso intercâmbio entre esses saberes 
acerca dos mecanismos e ingredientes no ambiente [2].
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