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De forma geral o objetivo da presente pesquisa é compreender as práticas de pesca das 

populações que habitaram os sambaquis do litoral norte do atual Estado do Rio Grande do 

Sul. Para tanto, objetivamos identificar as espécies pescadas e determinar os habitats 

explorados pelos pescadores-coletores dos sambaquis diacronicamente através da 

identificação das espécies de peixes capturados pelos grupos de pescadores-coletores dos 

sambaquis; Compreender as prováveis técnicas de pesca empregadas pelos pescadores-

coletores dos sambaquis nos diferentes ambientes explorados e estabelecer uma sequência 

cronológica da haliêutica indígena pré-histórica. Para tais objetivos, ao longo destes quase 

dois semestres de pesquisa, foram consultados livros contando as trajetórias de conquistadores 

como Cabeza de Vaca e viajantes como Hans Staden, que narram seus contatos com os índios 

e as observações que foram feitas por eles a respeito da vida e costumes indígenas, foram 

consultados. Além de  revistas do Instituto Histórico Geográfico, arquivos acadêmicos online.  

Sendo copilados trechos referentes ao assunto e organizados para servirem de consulta para a 

constituição do artigo resultante do processo de pesquisa. A partir de tais consultas pode-se 

constatar que na maioria dos casos o principal alimento dos índios do litoral era o pescado, 

ocorrendo casos em que a agricultura, em menor escala, servia como complemento da dieta 

alimentar dos mesmos. Sendo comum o uso da mandioca como alimento complementar e a 

caça. Para conservar por mais tempo o pescado secam-no ao fogo e o moem num pilão, 

fazendo uma farinha, que se conserva por mais tempo. Como ferramenta de pesca, 



comumente usavam redes artesanais, flechas e após o contato com os europeus, anzóis; 

faziam suas canoas a partir de troncos de árvores e as redes de fibras de plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Pesquisa 

PIBIC/CNPq/PUCRS-2012-2013 

RESUMO 

A proposta de pesquisa fundamenta-se na necessidade de compreender as práticas sociais pré-

históricas referentes às atividades de pesca e subsistência transcorridas no litoral norte do Rio 

Grande do Sul, e de que forma a pesca atua como elemento de coesão, formando sociedades. 

Estabelece-se um elo entre as sociedades pescadoras tradicionais do presente e a sociedade 

pescadora dos sambaquis, buscando uma perspectiva histórico-sociológica para esta cultura 

arqueológica costeira através do resgate da memória histórica e conhecimentos tradicionais 

acerca da haliêutica. As sociedades costeiras são marcadas por um conjunto ideológico que 

têm na exploração dos ambientes marinhos e lacustres a manifestação de suas estruturas 

identitárias. Desenvolvem práticas sociais e culturais que expressas na coexistência com o 

meio, conferindo uma dimensão cultural ao ambiente. As informações etno-históricas 

sugerem que as sociedades costeiras brasileiras são marcadas por atividades de pesca e 

navegação. 

II - Qualificação do Problema: 

 



O problema de pesquisa a ser investigado na presente proposta pode ser caracterizado pelo 

estudo da haliêutica indígena pré-histórica em uma perspectiva diacrônica, embasando as 

interpretações nos conhecimentos técnicos das comunidades pescadoras atualmente residentes 

no litoral norte do Rio Grande do Sul. 

A haliêutica é entendida no âmbito deste projeto como o conjunto dos métodos de pesca, os 

saberes técnicos e conhecimentos herdados com respeito à navegação pesqueira, 

comportamento das diferentes espécies de peixes, condições climáticas, meteorológicas e 

locais de pesca (pesqueiros). 

III - Objetivos: 
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