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Everything about him was old except his eyes and they were the same color 
as the sea and were cheerful and undefeated.  
“Santiago,” the boy said to him as they climbed the bank from where the 
skiff was hauled up. “I could go with you again. We’ve made some money.”  
The old man had taught the boy to fish and the boy loved him.  
“No,” the old man said. “You’re with a lucky boat. Stay with them.”  
“But remember how you went eighty-seven days without fish and then we 
caught big ones every day for three weeks.”
“I remember,” the old man said. “I know you did not leave me because 
you doubted.”  
“It was papa made me leave. I am a boy and I must obey him.”  
“I know,” the old man said. “It is quite normal.”  
“He hasn’t much faith.”  
“No,” the old man said. “But we have. Haven’t we?”  
“Yes,” the boy said. “Can I offer you a beer on the Terrace and then we’ll 
take the stuff home.”  
“Why not?” the old man said. “Between fishermen.” 

Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, 1957
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Prefácio

Este trabalho foi, originalmente, a tese de doutorado do autor, José Colaço 
Dias Neto, elaborada sob minha orientação no Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia (PPGA) da UFF. A ela antecedeu um trabalho que foi 
defendido como dissertação de mestrado, orientado por meu colega Marco 
Antonio da Silva Mello, sendo que o tema dessas investigações antropo-
lógicas centrou-se em uma problemática comum, qual seja a questão dos 
diferentes graus e tipos de representações e consequentes diversos modos de 
convivência e de controle social, que tanto são exercitados pelos pescadores 
artesanais em face das suas atividades de reprodução social e econômica, 
como pelos agentes das instituições oficialmente encarregadas de disciplinar 
e regular a sua atividade.

É claro que essa trajetória foi apoiada e acompanhada, de perto por 
seus orientadores formais e por seus mentores intelectuais. Alimentou-se, 
assim, de recursos acadêmicos e institucionais que foram se concentrando 
gradualmente em torno do que hoje se denomina Instituto de Estudos 
Comparados em Administração Institucional de Conflitos (INCT-lnEAC – 
www.uff.br/ineac), um produto do edital do MCTi que instituiu os Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia no Brasil. 

Esses recursos se concentraram em torno de tradições de estudos an-
tropológicos, fortemente informados por etnografias e trabalho de campo, 
às quais o autor deste texto aderiu. Tanto as pesquisas sobre pesca, como 
as pesquisas sobre as desigualdades de tratamento jurídico e político em 
ambientes teoricamente republicanos e democráticos, em uma perspectiva 
comparativa por contraste, há muito se constituíram no seio do Núcleo 
Fluminense de Estudos e Pesquisas (NUFEP) e se configuraram em linhas 
de pesquisa do PPGA, ambos na Universidade Federal Fluminense. 

È bom lembrar que, no caso da pesca, estas investigações se inserem 
em uma já longa trajetória, que remonta aos estudos do porofessor Luiz de 
Castro Faria, Professor Emérito da UFF e da UFRJ, em Arraial do Cabo e 
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na Lagoa Feia, ambos no estado do Rio de Janeiro, datados de meados do 
século passado. Por influência dele, criou-se e reproduziu-se na área de 
Antropologia da Universidade Federal Fluminense uma tradição de estu-
dos, iniciados na década de 70 com os meus próprios, sobre os pescadores 
de beira de praia de Itaipu, RJ, e de meus colegas Marco Antonio da Silva 
Mello e Arno Vogel, na localidade de Zacarias, Maricá, RJ (Lima e Pereira, 
1997; Mello e Vogel, 2004). 

Na Apresentação ao meu livro Pescadores de Itaipu: meio ambiente, con-
flito e ritual no litoral do estado do Rio de Janeiro, que iniciou a série “A Pesca 
no litoral do Rio de Janeiro” da coleção Antropologia e Ciência Política da 
EDUFF, Castro Faria faz uma discussão sobre essa área de estudos no Brasil 
chamada “Pescadores e Pescarias”, em que identifica três fases: a primeira, 
dedicada à intervenção do Estado na pesca e à identificação de espécies 
comestíveis e de valor comercial, sucedendo a uma ictiologia voltada para 
a descoberta de novas espécies; na segunda fase, surgem trabalhos descri-
tivos de práticas pesqueiras regionais, além de trabalhos de especialistas 
e de agentes públicos, técnicos, a serviço de órgãos de gerenciamento do 
setor; na terceira fase situam-se trabalhos como os apontados acima, da 
academia para a academia (Castro Faria, 1997). 

Contemporaneamente, parece claro que já se constitui um novo des-
dobramento dos estudos acadêmicos, em que os trabalhos não se limitam 
a descrever as artes de pesca e as formas de reprodução social e econômica 
dos pescadores, mas voltam-se para a discussão das estratégias e mecanis-
mos de convivência da reprodução dessas atividades com o seu controle 
por órgãos estatais.

É o caso deste trabalho, em que o autor conviveu com pescadores 
artesanais da localidade de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ, onde iniciou seus estudos ainda 
na graduação em Ciências Sociais (realizada na Uenf) e, posteriormente, 
no mestrado em Antropologia da UFF. Nessa etapa, demonstrou como os 
calendários dos pescadores e das pescarias não coincidem com os calen-
dários dos técnicos do IBAMA, gerando uma série de conflitos jurídicos, 
administrativos, policiais e morais que acabam por artificialmente opor 
caçadores e coletores a um certo “ambientalismo”, classificando os primeiros 
como predadores sem limites e, assim, desprezando sua longa tradição de 
conhecimento sobre o comportamento das espécies e a sua longa história 
de reprodução social e econômica sustentável.

Entretanto, contemporaneamente, essas tradições de estudos que 
se constituíram em torno do NUFEP e do PPGA da UFF, por serem 
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metodologicamente fundadas no método comparativo e em etnografias, 
passaram a exigir de seus praticantes que se distanciassem de seus campos 
empíricos no Brasil e se lançassem em busca de outros campos, onde as suas 
interpretações sobre as problemáticas estudadas pudessem ser confrontadas 
com outras experiências empíricas, para atingir um nível de compreensão 
mais abrangente e acurada. 

Por isso mesmo o autor, estimulado por convênio CAPES-FCT, re-
alizado entre o PPGA e a Universidade Nova de Lisboa, coordenado por 
mim, no Brasil, e pelo professor José Resende, em Portugal, encetou nova 
jornada, indo pesquisar o tema em um país do qual, inclusive, nossos pes-
cadores guardam lembranças e reproduzem tradições sociais e técnicas. 
Na Carrasqueira, às margens do Rio Tejo, onde morou por um período, 
foi possível construir uma compreensão das atividades de pesca e coleta ali 
praticadas pelo grupo de pescadores locais. E também comparar as estraté-
gias de intervenção do Estado em suas atividades que lá se estendem até as 
relações com o mercado, a serem contrastadas com sua experiência anterior 
na Lagoa Feia, agora complementada por novas incursões etnográficas 
no campo que resultaram, inclusive, em registros fotográficos premiados 
(Pesca e segredo na Lagoa Feia: Menção Honrosae 2º lugar na eleição do Júri 
Popular do V Prêmio Pierre Verger de Ensaios Fotográficos, Associação 
Brasileira de Antropologia, 2010). 

Estamos, portanto, diante de um trabalho comparativo pioneiro, de 
alta relevância teórica e metodológica, que enfrenta a questão da perma-
nência de populações ditas tradicionais nas sociedades pós-industriais 
contemporâneas, mostrando que, diferentemente do que aponta o senso 
comum e algumas desavisadas perspectivas acadêmicas, elas não estão 
dispostas a curvar-se ao destino da extinção, que parece lhes haver sido 
inarredavelmente atribuído pelo dito progresso do mercado, da ciência e da 
tecnologia. Ao contrário, em condições inóspitas, continuam a reproduzir-se, 
como guardiães da diversidade social e cultural que tanto prezam aqueles 
que, como nós antropólogos, acreditam que elas são as impulsionadoras 
da reprodução da própria humanidade, de natureza necessariamente 
diversa em função de suas próprias condições de existência no mundo.  
Niterói, 4 de setembro de 2014

Roberto Kant de Lima


