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Resumo 

Sobre a pesca, é importante evidenciar seus valores mundiais de competência eco-

nômica, ecológica e cultural. Abrange importância comercial, de sobrevivência e de 

lazer em meio socioeconômico e ambiental. No Brasil, a longa zona costeira apre-

senta alta diversidade de peixes que atrai a atenção para praticantes de pesca es-

portiva. Há também a pesca artesanal como destaque sociocultural brasileiro cujo 

costume vem perdendo espaço pelo aumento industrial tecnológico de grandes em-

presas pesqueiras e também pelo surgimento da aquicultura. Porém, ambas pesca-

rias têm sido representadas por falta de elementos informativos e de poucos estudos 

de relevância científica. Os dados estão sendo coletados através de entrevistas rea-

lizadas com o auxilio de um questionário semi-estruturado com prestadores de servi-

ços de apoio à pesca esportiva residentes na região da Baixada Santista, no intuito 

de obter informações capazes de descrever a interação dos pescadores locais com 

a pesca esportiva. Até o atual momento os resultados obtidos caracterizam o perfil 

socioeconômico dos entrevistados e suas atividades relacionadas com a pesca. 

 

Palavras-chave: pesca esportiva, Baixada Santista, etnoecologia, recursos pesquei-

ros, pescadores artesanais. 

 

Introdução 

Na relação do homem com a natureza é necessário entender o que são cada 

um e os conceitos analíticos de ecologia que contribuem para o entendimento do 

local, da relação entre as populações humanas e meio naturais (Begossi, 1993). 

Com base na ecologia humana e suas linhas contemporâneas, pode-se analisar as 

interações relacionadas ao sistema de classificação, o comportamento dos pescado-

res e o meio de subsistência.  

Além do Brasil, a pesca artesanal tem sido apontada mundialmente em declí-

nio estatístico e a falta de informações adquiridas sobre esta prática é resultado de 

sua complexidade e expansão (Vasconcellos et al., 2007).  

O Brasil é classificado como um local rico em peixes de interesse da atividade 

da pesca esportiva, sendo uma área muito procurada por pescadores de outros paí-

ses para a atividade e, conforme o crescimento da procura, foi criado pelas institui-

ções IBAMA e EMBRATUR o PNDPA (Programa Nacional De Desenvolvimento Da 

Pesca Amadora), que visa aproveitar a prática da pesca amador-esportiva, usando 

https://scholar.google.com.br/citations?user=_92mFzoAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra


este programa também para auxiliar o desenvolvimento econômico nacional, social e 

ambiental (PNDPA, 1998, 2009).  

 

Objetivos 

Analisar as interações existentes entre a pesca artesanal e esportiva, visando 

aspectos socioeconômicos e de uso de recursos naturais. 

 

Metodologia 

Área de estudo  

O estudo está sendo realizado na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Esta 

região representa uma divisão isolada na forma de baixada, com morros entre a ser-

ra litorânea e o oceano sendo caracterizada, em 1996, como RMBS, Região Metro-

politana da Baixada Santista, composta pelos municípios de Santos, São Vicente, 

Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga e Guarujá. (Zündt & 

Cunha, 2006) 

 

Materiais e métodos 

Os dados estão sendo coletados através de entrevistas realizadas com o au-

xilio de um questionário semi-estruturado com prestadores de serviços de apoio à 

pesca esportiva (venda de iscas naturais, aluguel e pilotagem de barcos, etc.) resi-

dentes na região da Baixada Santista.  Os dados serão analisados de forma descriti-

va através de cognição comparada (Marques, 2001) de modo a integrar o conheci-

mento local e o cientifico.  

 

Desenvolvimento 

Durante as entrevistas estão sendo questionadas informações básicas sobre 

as atividades desenvolvidas pelos prestadores, as relações destas com a pesca es-

portiva e aspectos gerais da atividade pesqueira, bem como, o conhecimento dos 

entrevistados sobre aspectos ecológicos das espécies de peixes. Este estudo foi 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Santa Cecília (UNISANTA), sob o CAAE: 07528712.8.0000.5513. 

 

Resultados Preliminares 



Foram entrevistados sessenta e três prestadores de serviços em quatro muni-

cípios da Baixada Santista: Bertioga, Guarujá, Itanhaém e São Vicente.Dos quais 

sessenta são do gênero masculino e três de gênero feminino com idade média de 

quarenta anos. A escolaridade dos entrevistados destaca-se em valores de 11% re-

ferentes a ensino fundamental incompleto, 8% com ensino médio completo e 6% 

com ensino médio incompleto. Dentre os entrevistados, 9% são pescadores artesa-

nais e apresentam relações diretas e indiretas com a pesca esportiva. As atividades 

principais de alguns indicam 8% como garagistas e 4% como pilotos de barco. Do 

total de entrevistados, 40% dos prestadores não possuem uma atividade secundá-

ria.. Ao analisar os que possuem documento de pesca, pode-se registrar que 16% 

não adquirem nenhum documento enquanto 13% dispõem de registro de pescador 

profissional. Conclui-se que muitos dos entrevistados não possuem experiência com 

pesca esportiva, mas acabam auxiliando com algumas das atividades dos amadores 

pelas noções básicas que conhecem sobre pesca adquiridas por suas funções pro-

fissionais. 
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