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etnobiologia estuda o
modo como determinadas
sociedades humanas, ditas

comunidades tradicionais ou locais, classifi-
cam, identificam e nomeiam o seu mundo
natural. Para Toledo (1992), a etnobiologia
é um campo interdisciplinar em que se tra-
balha com as interações entre os seres hu-
manos e os componentes vegetais, animais
e microbiológicos do seu ambiente. A taxo-
nomia da natureza, elaborada por tais co-
munidades, difunde-se oralmente. Sua cor-
reta interpretação, por meio de pesquisas
etnobiológicas, pode nos conduzir à lógica
que perpassa os pensamentos e atitudes
destes povos.

As classificações etnobio-
lógicas são permeadas por um grande deba-
te teórico entre duas correntes, uma deno-
minada de utilitarista e a outra intelectualis-
ta ou cognitivista. Os utilitaristas advogam
que os povos classificam suas espécies ani-
mais e vegetais, porque elas lhes são úteis
(Hunn, 1982). Por outro lado, os cognitivis-
tas ou intelectualistas afirmam que as clas-
sificações são puramente intelectuais, gera-
das por uma compulsão de colocar ordem
em um mundo caótico (Lévi-Strauss, 1970)
ou por simples curiosidade (Berlin, 1992).
Para Clément (1995) e Nazarea (1999), este
debate em etnobiologia, entre intelectualis-
tas e utilitaristas, não é razoável, pois os
seres humanos podem operar simultanea-

mente em ambos níveis; esta será a postura
a ser adotada no presente estudo.

Um marco nos estudos
sobre classificação etnobiológica foi o clás-
sico trabalho em etnobotânica de Conklin
(1954), feito com os Hanunóo nas Filipi-
nas. Posteriormente, os estudos realizados
nas décadas de 60 e 70, foram de grande
importância para o desenvolvimento da et-
nobiologia. (Lévi-Strauss, 1970; Conklin,
1962; Berlin e Kay, 1969; Berlin, 1972,
1973, 1976; Berlin, et al., 1973, 1974; Bul-
mer, 1974; Hunn 1977). Nos últimos anos,
um grande número de pesquisadores tem se
dedicado aos estudos de sistemas populares
de classificação e do seu universo biológi-
co, tendo constatado que os seres humanos,
em diversas partes do mundo, utilizam es-
tratégias semelhantes para classificar os se-
res vivos e organizar os conceitos biológi-
cos (Hunn, 1982; Hays, 1983; Brown,
1984; Atran, 1998; Berlin, 1992; Ellen,
1993; Clément, 1995).

A vertente da etnobiolo-
gia a ser tratada neste estudo denomina-se
etnoictiologia, que se propõe, segundo
Posey (1987), a estudar a inserção dos pei-
xes em uma dada cultura. Foi através dos
trabalhos de Morril (1967) e Anderson
(1967), com pescadores artesanais caribe-
nhos e chineses, respectivamente, que foi
cunhado pela primeira vez o termo “etnoic-
tiologia”. Os autores constataram que os

conhecimentos adquiridos por essas comu-
nidades, frutos da prática vivencial e do
acúmulo de experiências, são ricos em de-
talhes e quase sempre concordantes com as
observações científicas.

Os primeiros trabalhos
com enfoque etnoictiológico realizados com
pescadores artesanais brasileiros foram de-
senvolvidos na costa nordestina por For-
mam (1967, 1970); Cordell (1974) e Mara-
nhão (1975). Eles descreveram o conheci-
mento cognitivo dos pescadores e sua im-
portância para a localização de áreas produ-
tivas, classificação de marés e decisão so-
bre rotas de navegação.

Na década de 80 desta-
cou-se o trabalho feito por Mussolini
(1980), sobre o conhecimento dos “caiça-
ras” do Estado de São Paulo acerca dos as-
pectos da ecologia e comportamento da tai-
nha (Mugil platamus), e o de Silva (1988),
abordando a lógica utilizada na classifica-
ção dos peixes, pelos pescadores na praia
de Piratininga (RJ).

Um estudo etnoictiólogico
de grande importância e que serviu de base
para as abordagens subsequentes sobre o
tema, foi o desenvolvido junto aos pescado-
res do Complexo Lagunar Mundaú-Man-
guaba no Estado de Alagoas, por Marques
(1991). O autor enfatiza a comparação cog-
nitiva entre o conhecimento folk e o cientí-
fico, abordando taxonomia folk, ecologia
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trófica e distribuição espacial e temporal.
Neste trabalho, o autor destaca os diferen-
tes sistemas de classificação usados pelos
pescadores na taxonomia dos peixes e pro-
põe padrões de classificação hierárquica,
sequencial, cíclica e concêntrica.

Outras pesquisas relevan-
tes em etnoictiologia foram desenvolvidas
com as comunidades de pescadores do lito-
ral sudeste do Brasil, principalmente na
Ilha de Búzios e Baía de Sepetiba por
Begossi e Figueiredo (1995), Begossi
(1996a, b), Paz e Begossi (1996). Estes es-
tudos abordaram os modelos de classifica-
ção e conhecimento sobre a ecologia e
comportamento dos peixes.

As comunidades estuda-
das neste trabalho são formadas por pesca-
dores artesanais da costa paraibana. Foram
pesquisados detalhes do seu conhecimento
sobre os recursos ictiofaunísticos, que lhes
permitem exibir uma taxonomia folk, por
meio da identificação, nomeação e classifi-
cação dos peixes. Critérios morfológicos,
ecológicos e comportamentais, utilizados
nas etnoclassificações, foram levantados e
analisados segundo sua capacidade de con-
ter informações sobre o habitat, distribuição
e comportamento trófico dos peixes. Verifi-
cou-se também, a existência de uma hierar-
quia de níveis e determinou-se a proporção
de genéricos folk monotípicos e politípicos,
para o sistema de classificação etnobiológi-
ca formulado pelos pescadores do ERM.
Estas informações foram analisadas toman-
do-se como base os princípios da classifica-
ção etnobiológica propostos por Berlin
(1992).

Metodologia

O Estuário do Rio Ma-
manguape (ERM) está situado na parte se-
tentrional do litoral da Paraíba, a cerca de
80km da cidade de João Pessoa, entre as
coordenadas geográficas de 6º45’ a 6º50’S
e 34º56’ a 35º0S’W. Constitui uma área de
16400ha, que faz parte da Área de proteção
Ambiental (APA) de Barra de Mamangua-
pe. A APA foi criada pelo Decreto Federal
nº 924, de 10 de setembro de 1993, com o
objetivo de proteger os ecossistemas costei-
ros e os peixes-boi marinhos da região;
compreende os municípios de Rio Tinto,
Marcação, Lucena e Baía da Traição, que,
somados, totalizam 32 vilas e povoados.
Está representada por vários ecossistemas,
tais como, manguezais, arrecifes costeiros,
mata atlântica, mata de restinga, dunas e
falésias.

As comunidades de pes-
cadores estudadas foram as de Barra de
Mamanguape e Tramataia, localizadas no
interior da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Barra de Mamanguape, às mar-
gens do estuário do rio Mamanguape, lito-

ral norte do estado da Paraíba. São povoa-
dos constituídos basicamente por uma mis-
tura racial dos elementos indígenas, negros
e europeus, que desenvolvem atividades
pesqueiras na área de entorno e no próprio
rio Mamanguape.

Apesar da região ser rica
em recursos naturais, a população é muito
pobre e há deficiência em termos de assis-
tência médica, educacional e de infra-estru-
tura de saneamento básico. Isto contribui
para que estas populações apresentem uma
grande ignorância acerca de seus direitos e
deveres como cidadãos e como habitantes
de uma APA.

Grande parte dos ribeiri-
nhos que foram estudados são pescadores
tradicionais e artesanais, que, durante prati-
camente toda a sua vida, tiveram a pesca
como atividade principal de subsistência.
Estes possuem um conhecimento empírico
que deve ser respeitado no estabelecimento
de reorientações quanto à sua conduta em
relação ao ambiente de obtenção de recur-
sos.

Métodos qualitativos (en-
trevistas e observação direta) foram utiliza-
dos para obter informações sobre a cultura
pesqueira investigada, enfatizando-se o co-
nhecimento dos pescadores sobre os peixes
e o ambiente, sua forma de classificá-los e
os fatores que interferem no sucesso da
pesca. A abordagem das comunidades se-
guiu alguns requisitos: 1) o pesquisador
procurou compreender as atividades e o es-
tilo de vida dos indivíduos com os quais
estabeleceu o contato inicial; 2) procurou
intervir o mínimo possível na dinâmica do
grupo, sendo paciente e tendo discernimen-
to quanto ao melhor momento para a ob-
tenção de informações; 3) demonstrou sem-
pre entusiasmo e curiosidade sinceros acer-
ca do que os indivíduos tinham a lhe dizer,
esclarecendo, sempre que lhe fosse solicita-
do, o interesse verdadeiro de sua interlocu-
ção.

Funcionários do Projeto
Peixe-Boi-Marinho, residentes na APA, fo-
ram mediadores dos primeiros contatos.
Uma vez estabelecida uma confiança mú-
tua, os cuidados iniciais relatados acima fo-
ram mantidos, a fim de se evitar uma rup-
tura no trabalho de campo.

As primeiras entrevistas
foram do tipo livres ou abertas, realizadas;
com 100 pescadores, com a finalidade de
traçar o contexto pesqueiro a ser estudado.
A partir das informações obtidas e utilizan-
do-se, sempre que possível, o vernáculo da
comunidade, construíram-se entrevistas ou
questionários semidirigidos ou semi-estrutu-
rados (Barros et al., 1989). Estas entrevis-
tas/questionários semi-estruturados foram
aplicados a 20 pescadores, selecionados en-
tre os anteriormente entrevistados, com
base no conhecimento empírico acumulado.

Várias delas foram registradas eletromagne-
ticamente com o auxílio de um gravador
portátil, resultando, aproximadamente, 30h
de gravação. As fitas estão depositadas no
Laboratório de Ecologia Humana, Departa-
mento de Hidrobiologia, Universidade Fe-
deral de São Carlos (UFSCar). Nas ocasi-
ões em que se necessitou confirmar a con-
sistência e a validade de determinadas res-
postas, recorreu-se à repetição de perguntas
criando-se situações sincrônicas (mesma
pergunta feita a pessoas diferentes em tem-
pos bastante próximos) e diacrônicos (mes-
ma pergunta repetida à mesma pessoa em
tempos bem distantes).

Especificamente com res-
peito à identificação dos peixes, exemplares
identificados por determinados pescadores
foram submetidos a outros para confirma-
ção; exemplares identificados pelos pesca-
dores foram novamente a eles submetidos,
decorridos um largo espaço de tempo (seis
meses), para nova identificação. A identifi-
cação científica das espécies de peixes foi
realizada por Ricardo S. Rosa e colabora-
dores, Laboratório de Ictiologia, Departa-
mento de Sistemática e Ecologia, Universi-
dade Federal da Paraíba, apoiada pelas se-
guintes publicações: Fischer (1978), Figuei-
redo (1977, 1978), Figueiredo e Menezes
(1980, 2000), Menezes e Figueiredo (1980,
1985), Menezes (1983), e Bohlke e Chaplin
(1993).

Foram coletados 200 es-
pécimes, totalizando 110 espécies de pei-
xes, constituindo-se esta coleção apenas em
uma representação parcial da diversidade
ictiofaunística da região. Alguns espécimes
foram comprados na feira da cidade de Rio
Tinto. Os peixes foram fixados em solução
de formol a 10%, sendo alguns transferidos
para solução de álcool etílico a 70%. Todos
os exemplares coletados estão depositados
no Laboratório de Ictiologia, Universidade
Federal da Paraíba. Etnotaxonomicamente,
a identificação dos exemplares coletados ou
examinados foi feita utilizando-se tantos os
próprios espécimes, quanto fotos e dese-
nhos, os quais, foram apresentados aos pes-
cadores, solicitando-lhes uma descrição dos
peixes apresentados ou representados.

Resultados e Discussão

Coloração, forma do cor-
po ou traços característicos de parte dele,
tamanho do organismo ou de parte do seu
corpo, tipos de escamas e nadadeiras, são
detalhes morfológicos muito usados pelos
pescadores do ERM para identificar e no-
mear os peixes (Tabela I). Os critérios eco-
lógicos utilizados referem-se, principalmen-
te, ao tipo de habitat ou substrato no qual o
peixe é encontrado. Arraia de croa, arraia
de pedra, bagre cambueiro, camurim toco,
são alguns exemplos obtidos, cujas nomea-
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ções indicam o tipo de habitat em que os
referidos peixes são encontrados. Aspectos
do comportamento de determinados peixes
percebidos pelos pescadores compõem ou-
tro conjunto de informações úteis para a
sistematização. Peixe piolho leva este nome
porque “vive agarrado a outra espécie de
peixe”. De fato, o peixe piolho vive livre-
mente, ou se fixa à parte externa do corpo
de cações, arraias, barracudas e algumas
espécies de Carangidae, Serranidae e Lut-
janidae (Menezes e Figueiredo, 1980). Esta
interação biótica facultativa, usualmente de-
nominada de comensalismo, está relaciona-
da ao hábito trófico deste peixe, que se
aproveita dos restos alimentares dos peixes
supracitados. O treme-treme é assim cha-
mado pelo seu comportamento de tremer o
corpo ao produzir descargas elétricas.

A identificação dos pei-
xes também pode resultar de analogias fei-
tas em relação a animais domésticos ou
com objetos: peixe-gato, peixe-galo, peixe-
cara-de-cachorro, peixe-agulha e peixe-
chapéu-de-couro, são alguns exemplos. Be-
gossi e Garavello (1990), observaram que
os pescadores do médio Tocantins, também
fazem alusão a características em comum
com frutas e espécies animais na identifica-
ção dos peixes. Marques (1991), estudando
pescadores do Complexo Estuarino-Lagunar
Mundaú-Manguaba (CELMM), concluiu
que o processo de identificação se dá por
meio de um conjunto de informações. Se-
gundo o autor, aos caracteres morfológicos
de ordem mais geral, formato do peixe ou
de partes dele, acrescentam-se, quando ne-
cessário, caracteres morfológicos específi-
cos, exemplificados através de analogias
com outros animais. Outras informações,
inclusive as de cunho ecológico, com ênfa-
se em aspectos da distribuição espacial
(habitat), foram apontadas por Marques
(1991) como características que também
auxiliam na identificação e nomeação dos
peixes.

Além de reconhecerem os
peixes, os pescadores do ERM também
identificam outras categorias de recursos,
tais como; marisco, ostra, caranguejo, ca-
marão, buzana (Bivalves) e incha-velho
(Gastropódos). Aparentemente, toda essa di-
versidade biológica estaria incluída em uma
categoria maior, não verbalmente nomeada,
que dentro dos princípios berlinianos
corresponderia ao reino animal. Geralmen-
te, outros vertebrados aquáticos (peixe-boi,
boto e baleia) e alguns invertebrados cita-
dos acima (camarões, e eventualmente, ca-
ranguejos) são categorizados como peixes.
A classificação de alguns mamíferos aquá-
ticos e invertebrados na categoria peixes se
deve ao fato dos pescadores agruparem es-
tes organismos, não só por semelhança cor-
poral, mas, por compartilharem o mesmo
habitat. Marques (1991), Clément (1995),

Paz e Begossi (1996) e Costa-Neto (1998)
também consideram elástica a categoria
“peixes” entre os pescadores por eles estu-
dados.

Entre os princípios bási-
cos propostos por Berlin (1992) para os sis-
temas taxonômicos folk, destacam-se aque-
les relativos à sua estrutura hierárquica.
Táxons reconhecidos de plantas e animais
seriam ordenados de tal maneira a estabele-
cerem uma hierarquia comparável à da ta-
xonomia Lineana, formada em classes de-
crescentes de inclusividade taxonômica, pe-
los níveis reino, forma-de-vida, interme-
diário, genérico, específico e variedade.
Nem todos os sistemas folk apresentam os
seis níveis de hierarquia, sendo mais usual
apresentarem quatro; os níveis intermediá-
rio e variedade são pouco encontrados. Se-

gundo Berlin (1992), os genéricos serão a
maioria em todos os sistemas folk, aproxi-
madamente 500 em cada reino animal ou
vegetal, sendo terminais ou monotípicos em
cerca de 80% dos casos. O nível hierárqui-
co forma-de-vida inclui os táxons genéri-
cos; são poucos em número, usualmente
não mais que 10 em cada reino. Animais
ou plantas pertencentes a uma mesma for-
ma-de-vida, compartilham do mesmo pa-
drão de habitat e forma corpórea. Os
táxons específicos folk subdividem o gené-
rico e são menores em número do que es-
tes. Quando isto acontece, o específico é
que será o nível hierárquico terminal e o
genérico subdividido é denominado de
politípico (Figura 1).

Os pescadores estudados,
ao agruparem os peixes por semelhanças ou

TABELA I
CARACTERES MORFOLÓGICOS UTILIZADOS PELOS PESCADORES PARA

IDENTIFICAR E NOMEAR OS PEIXES DO ERM

Caracteres Morfológicos Específicos folk

coloração pescada amarela
forma do corpo camurim cocundo
tamanho da boca sardinha boca larga
tipos de escamas sardinha cascuda
tipos de nadadeiras bagre fita
tamanho da cabeça cabeçudo branco

Figura 1. Representação esquemática das quatro categorias da classificação etnobiológica e seus
respectivos táxons, em uso simultâneo com a classificação hierárquica do ERM (modelo de
Berlin 1992).
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Táxon biológico

Taicica
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diferenças, o fazem através de um sistema
hierárquico, que é evidenciado por meio de
expressões, tais como: “a sardinha tem de
diversos tipos”; a soia tem de três jeitos.
“Marques (1991) observou uma hierarqui-
zação similar na classificação feita por pes-
cadores alagoanos, evidenciada pelas se-
guintes expressões:” tem de tantos jeitos”;
“tem de muitas diversidades“. Costa-Neto
(1998) verificou os pescadores de Siribinha,
subcategorizando os peixes por meio das
expressões” é do mesmo jeito”; “é da mes-
ma família.

Nem todas as nomea-
ções atribuídas aos peixes pelos pescado-
res do ERM caracterizam hierarquização.
As nomeações de vários genéricos como
famílias (família dos bagres, família das
pescadas, família das sardinhas; família
das arraias, família dos camurins, família
dos baiacus) não indicam claramente
uma subcategorização, mas estariam mais
relacionadas à importância cultural e ou
econômica desses genéricos. O termo fa-
mília também foi utilizado para agrupar
peixes em conjuntos maiores por similari-
dades de habitat, como por exemplo, “fa-
mília dos peixes de pedra” e “família dos
peixes de lama”. Diferentes das citadas
acima, cujos peixes são reunidos, princi-
palmente, por similaridades morfológicas
e comportamentais, estas últimas o são
por similaridade de habitat (critério eco-
lógico).

 As nomeações do tipo:
peixe caíco, peixe sarandaio, referem-se
apenas a peixes pequenos e de menor valor
econômico. Saúna, cacetão, xarelete, pema,
bodete, correspondem a filhotes dos genéri-
cos folk tainha, curimã, xaréu, camurupim
e mero, respectivamente. Marques (1991) e
Paz e Begossi (1996) observaram nomea-
ções estritamente semânticas em relação ao
tamanho dos peixes, com uma distribuição
continuada, “saburica < zereda < saúna <
oio preto < oio amarelo < cambiro < cu-
rimã”, indo do menor ao maior tamanho.
Para o modelo berliniano nomeações ape-
nas semânticas ou puramente de importân-
cia cultural e econômica, não devem ser
utilizadas para incluir agrupamentos em ní-
veis hierárquicos.

De acordo com Berlin
(1992), a maioria de todos os táxons gené-
ricos na taxonomia folk é monotípica e não
inclui nenhum táxon de ordenamento inferi-
or. Os táxons genéricos politípicos que se
subdividem em específicos, invariavelmente
se referem àquelas classes de organismos
importantes culturalmente. Além disso, o
reconhecimento do genérico politípico é o
resultado da diversidade biológica de algu-
mas regiões. A Tabela II traz a listagem de
genéricos folk monotípicos e politípicos,
nomeados pelos pescadores do ERM; 77%
são genéricos monotípicos e 23% politípi-

TABELA II
LISTA DOS GENÉRICOS FOLK MONOTÍPICOS E POLITÍPICOS NOMEADOS

PELOS PESCADORES DO ERM

Genéricos Monotípicos Genéricos
politípicos

ariacó dentão paru amoréia
aniquin durinho mututuca arraia
agulha espada moriongo bagre
agulhão lambaio espia pro sol simoa baiacu
briati judeu sanhauá burdião
biquara mariquita mero cabeçudo
bejupirá nêga, baúna treme-treme camurim
barbudo olho verde vermelha pampo
carapicu peixe galo xaréu pescada
carapeba peixe sabão tibiro sardinha
coró peixe pereira, peixe voador amoré das pedras soia
cambuba pirambu pirucaia tainha
cará pelombeta peixe gato taicica
caranha peixe piolho
camurupim peixe cara de cachorro, peixe chapéu de couro

Figura 2. Diagrama de Venn mostrando o genérico folk sardinha e as espécies Prototípicas.

cos, confirmando a verificação de Berlin
(1992). A Tabela III mostra uma compara-
ção das proporções relativas de genéricos
monotípicos e politípicos obtidos no ERM,
com outros sistemas de classificação
etnozoológica.

No ERM os politípicos
representaram 13 táxons genéricos subdivi-
didos em 56 táxons específicos (etnoespéci-
es). De acordo com Berlin (1992), os
táxons específicos são completamente se-

melhantes, exceto em poucos caracteres
morfológicos distintivos, muitos dos quais,
são rapidamente visíveis e algumas vezes
verbalizados. As etnoespécies de cada gené-
rico politípico encontradas no ERM são
muito semelhantes, diferindo apenas em
poucos caracteres, como coloração, tipos de
escamas e tamanho da boca. Por exemplo,
o bagre ariaçu e o bagre cambueiro são di-
ferentes pela coloração. A diferença entre a
sardinha azul e a sardinha cascuda é per-

sardinha
O. mucronatus A. tricolor

A. narinii
A. januaria

S. brasiliens

O. oglinum
H. clupeola

P. platana

P. platana

L. grossidens

H. clupeoides

C. edentulus

s. pelada

sardinha branca

s. branca

s. fofi

s. azul

s. buchuda
s. cascuda

s. rabo de fogo

s. boca larga
s. costureira
s. mantêga

s. arenca

s. boca de gato

sardinha boca larga

sardinha azul
P. harroweri
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cebida pela textura da escama. A importân-
cia dos fatores sociais no reconhecimento
destes táxons específicos, leva à conclusão
de que muitos são culturalmente construí-
dos, como um resultado direto da manipu-
lação humana e da sua conseqüente impor-
tância para o homem. Para verificar a pro-
porcionalidade (monotípico/politípico) em
trabalhos etnoictiológicos brasileiros, foi
feita uma análise das nomeações com no-
mes primários e secundários encontradas
nos trabalhos de Marques (1991), Begossi e
Figueiredo (1995) e Costa-Neto (1998). A
alta binomialidade de nomes genéricos cita-
dos em Marques permitiu apenas inferir a
presença de vários genéricos politípicos as-
sociados à categoria específico folk. No tra-
balho de Begossi e Figueiredo, apesar da
lista completa dos nomes genéricos, não foi
possível saber se vários nomes primários
formavam ou não agrupamentos, pelo fato
de não haver descrição sobre as relações
dessas nomeações. No de Costa-Neto, além
da lista, havia várias descrições que permi-
tiram uma análise preliminar da proporção
dos genéricos monotípicos e politípicos.

Um mesmo genérico
politípico pode exibir uma ou mais espéci-
es, ao redor das quais, espécies similares
são agrupadas. As espécies em torno das
quais há o agrupamento de outras, repre-
sentam mais fielmente o genérico folk a
que pertencem ou são as mais salientes do
genérico folk em termos culturais ou econô-
micos, sendo denominadas de espécies pro-
totípicas. Quando houver mais que uma es-
pécie prototípica o genérico folk correspon-
dente será dividido em subclasses. Entre os
pescadores do ERM, a prototipicalidade,
com mais que uma espécie típica, foi clara-
mente observada para o genérico folk sardi-
nha (Figura 2).

Nos genéricos politípicos
bagre, pescada e camurim, a prototipicali-
dade foi apenas levemente evidenciada, po-
rém os dados disponíveis não são suficien-
tes para afirmar a sua existência. Nos de-
mais genéricos folk politípicos encontrados
não se observou qualquer indício da exis-
tência de espécies típicas.

Este modelo caracterizado
por espécie focal já foi relatado por Forth
(1995), na classificação folk das cobras pe-
los Nage, e por Marques (1991), quando
descreveu o sistema concêntrico para os ge-
néricos “bagre e curimã”, na sistemática
folk dos pescadores do ERLM. No modelo
descrito para o bagre, só há nomeação
binominal, enquanto que, para o genérico
curimã, observam-se tanto nomeações bino-
miais quanto simples ou primárias. Isto está
de acordo com o princípio quatro da no-
menclatura berliniana, que aponta duas pos-
síveis condições sob as quais um táxon
subgenérico pode ser chamado por nomes
primários: quando ele é considerado como

o prototípico do genérico ou quando o
subgenérico não-prototípico refere-se a um
táxon de grande importância cultural.

É justamente nas nomea-
ções genéricas politípicas que se encontram
os agrupamentos de maior importância eco-
nômica, cultural e psicológica. No caso dos
pescadores do ERM, a sardinha, a pescada,
a arraia, o camurim e o bagre, são alguns
destes genéricos. A Tabela 4 mostra a di-
versidade de específicos folk dos 13 genéri-
cos politípicos verificados na nomeação dos
peixes pelos pescadores do ERM. Bagre,
sardinha e pescada foram os genéricos po-
litípicos mais diversos, apresentando, res-
pectivamente, sete e acima de sete específi-
cos folk.

A cor parece ser um ca-
ráter muito freqüente na nomeação bino-
mial dos táxons nos diferentes agrupamen-
tos. Quando o conjunto envolveu dois
táxons, a cor foi predominante na diferenci-
ação; por exemplo, cabeçudo branco, cabe-
çudo preto; taicica branca e taicica preta.
Na medida em que o número de específi-
cos folk no agrupamento aumenta, surgem
outras características diferenciais na nomea-
ção, tais como: forma do corpo (soía lín-
gua, pescada chatinha, camurim cocundo e
burdião batata); tamanho da boca (sardinha
boca larga); tipos de escamas (sardinha
cascuda, sardinha pelada). Além dessas ca-

TABELA III
PROPORÇÕES RELATIVAS DOS TÁXONS GENÉRICOS MONOTÍPICO/

POLITÍPICO EM ALGUNS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO ETNOZOOLÓGICA
COMPARADOS COM O DO ERM

Grupo Monotípico Politípico Total % politípico

ERM 44 13 57 23
Tzeltal 280 55 335 16
Ndumba 156 30 186 16
Wayampi 489 100 589 17
Tobelo 342 78 420 19
Huambisa peixe 52 18 70 25
Siribinha-BA 47 7 54 13

Fontes: Berlin (1992), Costa Neto (1998).

TABELA IV
RIQUEZA DE ESPECÍFICOS FOLK

NOS GENÉRICOS POLITÍPICOS
DO ERM

               No de táxons específicos folk
genéricos 2 3 4 5 6 >7

amoréia x
arraia x
bagre x
baiacu x
burdião x
cabeçudo x
camurim x
pampo x
pescada x
sardinha x
soía x
tainha x
taicica x

TABELA V
COMPARAÇÃO DA RIQUEZA DOS TÁXONS GENÉRICOS FOLK POLITÍPICOS

OBTIDA NESTE ESTUDO, COM A DE OUTROS SISTEMAS
DE CLASSIFICAÇÃO ETNOZOOLÓGICA

Sistemas culturais Número de táxon genérico por grupo Conjuntos
1 2 3 4 5 6 >7 politípicos (N)

ERM (peixe) 44 4 2 1 2 0 3 13
Huambisa (peixe) 52 8 4 1 2 2 1 18
Cantonese (peixe) 160 6 7 5 3 1 9 31
Huambisa (aves) 202 36 9 2 0 0 0 47
Wayampi (animais) 489 55 22 14 5 1 9 100

Fonte: Berlin (1992)

racterísticas, os pescadores podem utilizar-
se de outras informações, relativas, princi-
palmente, ao habitat (bagre cambueiro, ca-
murim toco, arraia de croa, arraia de pe-
dra) e ao comportamento (sardinha costu-
reira), conforme o tamanho do conjunto de
contraste a ser nomeado.

Usualmente, a riqueza de
específicos folk por genérico politípico é de
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dois a três membros. A Tabela V compara
a riqueza obtida entre os gêneros politípi-
cos do ERM, com a de gêneros politípicos
de outros sistemas culturais. A primeira co-
luna da referida Tabela informa o número
de gêneros monotípicos. De fato, a ocorrên-
cia de dois ou três específicos por genérico
folk politípico, predomina em todos os sis-
temas culturais analisados.

Conclusão

Os critérios morfológicos,
ecológicos, e comportamentais, com a do-
minância do primeiro, foram utilizados na
classificação etnobiológica dos peixes efetu-
ada pelos pescadores do ERM. A categori-
zação e o agrupamento dos peixes, median-
te a descrição dos pescadores, permitiram
ordená-los hierarquicamente. Os táxons ge-
néricos folk foram, majoritariamente, os
terminais (monotípicos) na classificação et-
nobiológica analisada. As subdivisões de
parte dos genéricos (politípicos) em especí-
ficos folk foram encontradas, notadamente,
naqueles peixes de importância econômica
ou cultural.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a
Hugo Garcia, Departamento de Morfologia,
Universidade Federal da Paraíba e a Ierecê
Maria Lucena Rosa, Coordenadora do Cur-
so de Pós-Graduação em Ciências Biológi-
cas (Zoologia), Universidade Federal da Pa-
raíba, pela tradução dos resumos português/
espanhol e português/inglês. A Sineide Cor-
reia e Silva Montenegro, Universidade Fe-
deral de Alagoas, pela leitura critica e pelas
sugestões no manuscrito.

REFERÊNCIAS

Anderson E (1967) The etnoichthyology of the
Hong-Kong boat People. Dissertação. Univer-
sity of California, Berkeley, USA. 356 pp.

Atran S (1998) Folk Biology and the Anthropology
of Science: Cognitive Universals and Cultural
Particulars. Behav. Brain Sci. 21: 547-609.

Barros RS, Magalhães MP, Oliveira RC, Azevedo
BB, Almeida SP, Silva MTA (1989) Avalia-
ção dos efeitos da maconha por usuários da
população estudantil. Ciência e Cultura. 41:
652-657.

Begossi A (1996a) Fishing Activities and Strategies
at Búzios Island. Em Meyer R, Zhang C,
Windsor ML, McCay BJ, Hushak LJ, Muth
RM Eds.) Fisheries Resources and Utilization,
Oxford and IBH Publ., Calcutta, India. pp.125-
141.

Begossi A (1996b) The fishers and buyers from
Búzios Island (Brazil): Kin ties and modes of
production. Ciência e Cultura 48: 142-148.

Begossi A, Figueiredo JL (1995) Ethnoichthyology
of southern coastal fishermen: Cases from Bú-
zios Island and Sepetiba Bay (Brazil). Bull.
Marine Sci. 56: 682-689.

Begossi A, Garavello JC (1990) Notes on the
ethnoichthyology of fishermen from the Tocan-
tins river (Brazil). Acta Amazônica 20: 341-
118.

Berlin B (1972) Speculations on the Growth of
Ethnobotanical Nomenclature. Lang and Soc.
1: 51-86.

Berlin B (1973a) Folk sistematic in relation to
biological classification and nomenclature.
Ann. Rev. Ecol. Sistemat. 4: 259-271.

Berlin B (1973b) The relation of Folk Systematic
to Biological Classification and Nomenclature.
Ann. Ver. Ecol. Systemat. 4: 259-271.

Berlin B (1976) The Concept of Rank in Ethno-
biological Classification: Some Evidence from
Aguaruna Folk Botany. Amer. Ethnol. 3: 381-
399.

Berlin B (1992) Ethnobiological Classification:
Principles of Categorization of Plants and
Animals in Traditional Societies. Princeton
University Press. Princeton, USA. 335 pp.

Berlin B, Kay P (1969) Basic Color Terms:
Their Universality and Evolution. University
of California Press. Berkeley. USA.

Berlin B, Breedlove DE, Haven PH (1973) Gene-
ral Principles of Classification and Nomen-
clature in Folk Biology. American Anthro-
pologist 75: 214-242.

Berlin B, Breedlove DE, Haven PH (1974)
Principles of Tzeltal Plant Classification.
Academic Press. New York. USA.

Bohlke JE, Chaplin CCG (1993) Fishes of the
Bahamas and Adjacent Tropical Waters 2nd.
Ed. University of Texas Press. Texas. USA.
345 pp.

Brown CH (1984) Language and Living Things:
Uniformities in Folk Classification and
Naming. Rutgers University Press. New
Brunswick, NJ. USA. 250 pp.

Bulmer RNH (1974) Folk biology in the New
Guinea Highlands. Soc. Sci. Inform. 13(4/5):
9-28.

Clément D (1995) Why is Taxonomy Utilitarian?
J. Ethnobiol. 15: 1-44.

Conklin HC (1954) In ethnoecological approach
to shifting agriculture. Trans. N. Y. Acad.
Sci. 17: 133-142.

Conklin HC (1962) Lexicographical Treatment of
Folk Taxonomies. Inter. J. Amer. Ling. 28:
119-141.

Cordell J (1974) The lunar-tide fishing cycle in
northeastern Brazil. Ethnol. 13: 379-392.

Costa-Neto EM (1998) Etnoictiologia, Desenvol-
vimento e Sustentabilidade no Litoral Norte
Baiano. Um Estudo de Caso entre pescado-
res do Município de Conde. Dissertação.
UFAL. Maceió. AL. 168 pp.

Ellen R (1993) The Cultural Relations of Clas-
sifications. Cambridge University Press. 295 pp.

Figueiredo JL (1977) Manual de Peixes Mari-
nhos do Sudeste do Brasil. Introdução.
Cações, raias e quimeras. Museu de Zoolo-
gia. USP. São Paulo. 65 pp.

Figueiredo JL, Menezes NA (1978) Manual de
Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. II.
Teleostei (1). Museu de Zoologia. USP. São
Paulo. 70 pp.

Figueiredo JL, Menezes NA (1980) Manual de
Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. III-
Teleostei. (2). Museu de Zoologia. USP. São
Paulo. 75 pp.

Figueiredo JL, Menezes NA (2000) Manual de
Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. VI.

Teleostei (5). Museu de Zoologia. USP. São
Paulo. 65 pp.

Fischer W (1978) FAO Species identification
sheets for fishery purposes. Western Central
Atlantic (fishing area 31). FAO. Roma.

Formam S (1967) Cognition and the catch: the
location of fishing spots in a brasilian
coastal village. En Ethnology. Indiana
University Press, Indiana. USA. pp. 417-425.

Formam S (1970) The raft fishermen. Traditional
& Chance in the Brazilian peasant economy.
Indiana University Press. Bloomington. USA.

Forth G (1995) Ethnozoological Classification
and Calssificatory Language among the
Nage of Eastern Indonesia. J. Ethnobiol. 15:
45-69.

Hays TE (1983) Ndumba Folk Biology and Gen-
eral Principles of Ethnobotanical Classifica-
tion and Nomenclature. American Anthro-
pologist 85: 592-611.

Hunn ES (1982) The utilitarian factor in folk
biological classification. American Anthro-
pologist 84: 830-847.

Hunn E (1977) Tzeltal Folk Zoology: The Classi-
fication of Discontinuities in Nature. Aca-
demic Press. New York. USA. 200 pp.

Lévi-Strauss C (1970) O Pensamento Selvagem.
Companhia Editora Nacional, SP, 331pp.

Lévi-Strauss C (1997) O Pensamento Selvagem
2a Ed. Papiros. Campinas. SP. 323 pp.

Maranhão T (1975) Náutica e classificação ictio-
lógica em Icaraí, Ceará: um estudo em an-
tropologia cognitiva. Dissertação. UNB.
Brasília, DF. 250 pp.

Marques JGW (1991) Aspectos Ecológicos na
Etnoictiologia dos Pescadores do Complexo
Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba, Ala-
goas. Tese. UNICAMP. SP. 274 pp.

Menezes NA  (1983)  Guia Prático para Conhe-
cimento e Identificação de Tainhas e Paratis
(Pisces, Mugilidae) do Litoral Brasileiro.
Rev. Bras. Zool. 2: 1-12.

Menezes NA, Figueiredo JL (1980) Manual de
Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil V. Te-
leostei (3). Museu de Zoologia. USP. São
Paulo. 78 pp.

Menezes NA, Figueiredo JL (1985) Manual de
Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil V.
Teleostei (4). Museu de Zoologia. USP. São
Paulo. 76 pp.

Morril WT (1967) Ethnoichthyology of the Cha-
Cha. Ethnology 6: 405-417.

Mussolini G (1980) Ensaios de antropologia in-
dígena e caiçara. Paz e Terra, Rio de Janei-
ro. 250 pp.

Nazarea VD (1999) Ethnoecology. Situated know-
ledge/located lives. University of Arizona
Press. Tucson, AZ. USA. 299 pp.

Paz VA, Begossi A (1996) Ethnoichthyology of
Gamboa Fishermen of Sepetiba Bay, Brazil.
J. Ethnobiol. 16: 157-168.

Posey DA (1987)  Introdução - Etnobiologia: Te-
oria e Prática. Em Berta G. Ribeiro (Coord.)
SUMA Etnológica Brasileira. V.1 Etnobiolo-
gia, Ed. Vozes, Petrópolis, RJ, 302pp.

Silva GO (1988). Tudo que tem na terra tem no
amar. A classificação dos seres vivos entre
os trabalhadores da pesca em Piratininga,
Rio de Janeiro. FUNARTE. Instituto Nacio-
nal do Folclore. 165 pp.

Toledo V (1992) What is Ethnoecology? Origins,
Scope, and Implications of a Rising Disci-
pline.  Etnoecologica 1: 5-21.


