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Resumo: O trabalho proposto pretende refletir sobre os regimes de uso e conhecimento 
do território pelos moradores de vilas caiçaras no litoral norte do estado do Paraná. Os 
moradores  habitam  territórios  insulares  e  continentais  sujeitos  a  diversas  restrições 
ambientais em decorrência da legislação ambiental federal e estadual e da presença de 
Unidades de Conservação na região. Ao tomar como ponto de partida a produção social 
dos  espaços  marítimos  e  terrestres  será  discutida  a  divisão  do  território  através  da 
perspectiva local sobre o que compõe os sítios das famílias – a casa (sua estrutura física), 
o quintal em seu entorno e uma área no mar exclusiva de pesca, o pesqueiro. A partir de 
pesquisa etnográfica realizada na região da baía de Pinheiros proponho refletir sobre o 
sistema de uso e  ocupação do território,  que transita  entre  o manejo interno das leis 
ambientais em execução na região e concepções locais sobre o ambiente e a natureza. O 
desenvolvimento dos usos e regras quanto ao território marítimo e terrestre nos informam 
sobre características que constituem a territorialidade, como o histórico de ocupação, os 
mecanismos locais de transmissão e de regulação do direito sobre a terra, assim como 
sobre os sentidos e as relações dos moradores com seu território.
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“Nenhuma  sociedade  existe  sem  imprimir  ao  espaço  que  ocupa  uma  lógica 

territorial” afirma Dominic Gallois (2004:40) ao refletir sobre diferentes experiências de 

territorialidade em formas de organização territorial indígena.  Um território é produto de 

construções e vivências históricas, sociais e culturalmente variáveis. Nesse sentido, ao 

longo  de  processos  históricos  de  ocupação  as  sociedades  implementam  sensos  de 

territorialidade que,  no caso indígena analisado pela  autora,  são pautados por  noções 

abertas e extremamente variáveis de territórios e limites. Segundo a autora (: 39), a ideia 

de  um  “território  fechado”  ou  com  limites  surge  através  das  restrições  que  foram 

determinadas no “contato” indígena com frentes de colonização. Deste ponto de vista, as 

dinâmicas de contato provocaram contextos de confronto entre lógicas espaciais distintas. 

Entre as sociedades indígenas, o contato se constituiu enquanto uma experiencia (bastante 
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negativa) que trouxe novos elementos à territorialidade e a necessidade de criar novas 

estratégias  quanto  ao  uso  e  entendimento  do  território.   Determinando  também  a 

elaboração de novos conhecimentos sobre o sentido das políticas de controle territorial 

instituídas pelo estado e a elaboração de novas estratégias territoriais para lidar com essa 

lógica (ibid). 

A partir deste contexto específico de contato entre as sociedades indígenas e as 

frentes de colonização estabeleço um paralelo para pensar  os impactos da criação de 

Unidades de Conservação (UC) nos territórios de populações tradicionais, principalmente 

entre as décadas de 1970 e 1980. Os impactos decorrem da sobreposição dessas UCs aos 

territórios das populações tradicionais.  A criação de áreas naturais a serem protegidas 

segue uma perspectiva específica (e hegemônica) sobre o que é o ambiente e a natureza, e 

sobre quais regimes de uso podem ser definidos para esses territórios.  Ao restringir e 

interditar  certos  usos  pelas  populações  tradicionais  a  legislação  ambiental  ignora  as 

lógicas e sentidos dados ao território por esses grupos, limitando toda a abrangência desse 

sistema de relações territoriais a um uso produtivo e às atividades de subsistência (ibid). 

Ao mesmo tempo, as interdições requerem outras formulações das regras e direitos que 

estabelecem o direito costumeiro sobre o regime de uso e a relação particular que os 

grupos mantêm com o território. No caso dos caiçaras/pescadores da baía de Pinheiros no 

litoral norte do estado do Paraná, a criação de um mosaico de unidades de conservação 

impôs a elaboração de novos conhecimentos a partir da lógica das políticas de controle 

territorial conduzidas pelo estado, e estratégias de uso desse território. Nesse ponto, é 

possível afirmar que assim como contato colocou os grupos indígenas diante de lógicas 

espaciais  (cruéis  e)  distintas  das  suas,  a  criação  de  UCs  colocou  as  populações 

tradicionais diante de novas regras.

Pretendo com essas notas refletir sobre algumas questões desenvolvidas em minha 

dissertação de mestrado1. No contexto da baía de Pinheiros o regime de uso do território 

é pautado por relações inter e intrafamiliares, de maneira que o parentesco foi e é um 

critério na divisão do território e um mediador nas relações. Nesse sentido, determinados 

lugares  da  região  são  associados  a  pessoas  ou  a  nomes  de  famílias  compondo  um 

“território de parentesco” (Comerford, 2003; 2014). O ponto de partida para esta reflexão 

é a produção social dos espaços marítimos e terrestres entre vilas caiçaras do litoral norte 



paranaense, a partir da qual descrevo a lógica familiar de divisão do território e o direito 

costumeiro inscrito nesse sistema. A composição de um complexo sistema de regras e 

direitos reflete os regimes de uso e conhecimento sobre o território que são baseados no 

trânsito entre concepções locais  sobre o ambiente e o manejo interno das interdições 

colocadas  pela  legislação  ambiental  –  ou  seja,  novos  entendimentos  e  perspectivas 

incorporados  às  interpretações  vigentes.  As  concepções  locais  estão  relacionadas  a 

condutas  territoriais  que  vinculam  o  histórico  de  ocupação,  os  mecanismos  de 

transmissão e regulação do direito costumeiro e os sentidos e relações dos caiçaras e 

pescadores artesanais com seu território marítimo e terrestre. 

Territorialidades na baía de Pinheiros

 Os dados etnográficos desta pesquisa se referem às vilas insulares e continentais 

de  Guaraqueçaba  –  o  município  faz  divisa  com  Cananéia  no  estado  de  São  Paulo. 

Guaraqueçaba é dividida entre áreas insulares e continentais, abriga uma extensa área de 

mangue, as enseadas de Saquinho, Itaqui e Benito, as baías de Laranjeiras, Pinheiros e 

Guaraqueçaba,  e entre as baías estão localizadas a Ilha Rasa,  Ilha das Peças,  Ilha de 

Pinheiros e a Ilha do Superagui – além de outras pequenas ilhas não habitadas mas que 

são territórios de pesca e coleta de moluscos e crustáceos. A maior parte da população de 

Guaraqueçaba  habita  cerca  de  vinte  vilas  rurais  distantes  da  sede  do  município, 

localizadas nas ilhas e em partes continentais afastadas. 

O município integra uma das maiores áreas remanescentes de Mata Atlântica do 

território brasileiro, motivo pelo qual há um profundo interesse em sua preservação. Na 

bibliografia sobre a região é comum encontrar referências a uma “era verde” (Lopes, 

2009), período em que ONGs ambientalistas passam a atuar na preservação das áreas 

naturais do município, período também em que a legislação ambiental brasileira passa a 

ser fiscalizada com mais vigor (a partir da década de 1960) e também da criação de um 

mosaico de Unidades de Conservação (UC). Entre 1982 e 2012 foram criadas nove UCs, 

das quais três são classificadas como UC de Proteção Integral – Estação Ecológica de 

Guaraqueçaba; Reserva Biológica Bom Jesus; Parque Nacional do Superagui; e seis são 

classificadas  como  UC  de  Uso  Sustentável  –  Área  de  Proteção  Ambiental  de 



Guaraqueçaba;  Área  de  Relevante  Interesse  Ecológico  das  Ilhas  de  Pinheiros  e 

Pinheirinho;  e  quatro  Reservas  Particulares  do  Patrimônio  Natural  (RPPN)  Fazenda 

Figueira; RPPN Salto Morato; RPPN Sebuí e RPPN Serra do Itaqui. Apesar de haver um 

maior número de unidades de conservação de uso sustentável o conjunto de interdições 

ambientais  e a fiscalização dos órgãos gestores (ICMBio, IBAMA, Polícia Ambiental 

Força  Verde)  no  município  limitaram  o  uso  dos  territórios  marítimo  e  terrestre  dos 

moradores de um modo geral. Apesar de poucas vilas rurais terem sido sobrepostas por 

UCs de Proteção Integral, todo o município é considerado entorno. As vilas fazem uso 

compartilhado do território  a  partir  da  pesca  artesanal  e  do trabalho no mato,  o  que 

pressupõe  uma  rede  de  relações  historicamente  construídas  entre  as  famílias  que 

ocuparam a região. Portanto, o impacto das interdições ambientais é sentido por todas as 

vilas.

Ao refletir sobre as Unidades de Conservação ao longo do território brasileiro, 

Barreto  Filho  (1997)  afirma  que  o  objetivo  de  categorizar  áreas  naturais  a  serem 

protegidas é mais uma derivação de políticas governamentais relacionadas a lógicas e 

interesses bem específicos, do que uma expressão de demandas e mobilizações sociais em 

benefício da preservação e conservação do ambiente para a qualidade de vida.  Nesse 

sentido o autor (: 10) propõe que as UCs são formas de territorialização e de “intervenção 

estatal  na  modulação  do  espaço”.  Ou  seja,  o  estado  através  dos  órgãos  ambientais 

imprime uma lógica específica e exterior sobre um complexo sistema local de regras e 

direitos, situação que cria e potencializa tensões e disputas entre as famílias na uso do 

território.

A pesquisa de campo que realizei em Guaraqueçaba ficou restrita ao contexto das 

relações entre os moradores das vilas da Baía de Pinheiros. Especificamente à ilha de 

Barbados e  o  ponto de vista  de seus  moradores  sobre  suas  redes  de relações  inter  e 

intrafamiliares com as ilhas do entorno, que circundam a baía de Pinheiros. A ocupação 

desta  região de  Guaraqueçaba está  atrelada à  história  da  Colônia  do Superagui,  uma 

colônia particular suíça criada em 18512. Os 35 mil  hectares comprados por colonos 

suíços para abrigar a Colônia correspondem às áreas territoriais das atuais vilas em que 

fiz trabalho de campo, localizadas nas Ilhas que circundam a baía de Pinheiros e em uma 

parte continental de Guaraqueçaba. Embora já houvesse moradores na baía de Pinheiros 



na época de criação da Colônia, foi a partir dela que a região foi amplamente povoada. 

Através  do  sistema  de  venda  e  aforamento  perpétuo  de  pequenos  lotes  de  terra,  as 

famílias  estabeleceram  suas  casas  ao  longo  das  ilhas,  procurando  lugares  mais 

apropriados para desenvolver atividades relativas à pesca e à roça. O processo histórico 

de  ocupação  e  as  relações  travadas  entre  essas  famílias,  principalmente  a  partir  dos 

casamentos, constituem portanto as principais vilas da região. Até hoje algumas vilas são 

habitadas apenas por pessoas de uma mesma família, sendo reconhecidas como territórios 

de  famílias  específicas.  Nesse  sentido,  as  relações  de  parentesco  sempre  foram  um 

critério na divisão do território e um mediador das redes de relações estabelecidas entre 

os moradores.

“Aqui todo mundo é parente” é uma frase que ouvi com frequência durante o 

trabalho de campo e que remete ao parentesco como uma dimensão crucial das relações 

entre as vilas. Ao mesmo tempo em que é mobilizado para o uso de determinados lugares 

da baía de Pinheiros, em especial lugares reconhecidos como pertencentes a determinadas 

famílias,  o parentesco une os moradores diante de agentes externos.  Qualquer pessoa 

nascida em uma das vilas da região é definida como “filha” ou “filho” do lugar. Existem 

os “filhos de Barbados”, os “filhos de Bertioga”, os “filhos de Tibicanga”, por exemplo. 

Ser  filho  de  qualquer  uma  das  vilas  é  também  ser  filho  da  Baía  de  Pinheiros.  A 

mobilização dessa categoria indica um vínculo especial com o território, demonstrando 

que não se  trata  apenas  de  um uso compartilhado do ambiente,  mas  também de um 

pertencimento  compartilhado.  Uma  vez  que  as  relações  de  parentesco  estabelecem 

afinidades entre as vilas não é possível pensá-las separadamente, mas sempre em relação. 

Certos lugares da Baía de Pinheiros são automaticamente associados a pessoas ou 

a nomes de famílias, como, por exemplo: vila da família A, área de roça da família X; 

pesqueiro da família Y; área de coleta de ostras da família Z, etc. A divisão do território 

entre famílias é uma maneira de produzir um “território de parentesco” e de estabelecer 

regras e modos de uso. A ideia de “território de parentesco” é utilizada por Comerford 

(2003; 2014) ao analisar as relações morais e a produção de mapeamentos de condutas 

entre moradores de comunidades rurais  de Minas Gerais.  No contexto analisado pelo 

autor (ibid),  as categorias “família” e “parente” têm particular importância quando se 

trata  de observar  os  deslocamentos  das  pessoas  e  produzir  narrativas   sobre  elas.  As 



narrativas  e  os  comentários  produzidos  a  partir  da  observação  são  referenciados  ao 

parentesco,  aos  lugares  e  à  reputação  dos  observados.  Ao  analisar  um  universo  de 

relações em que “as potenciais tensões e hostilidades são centrais no fazer-desfazer de 

relações  concebidas  em termos de  parentesco e  família”  (:  112),  o  autor  usa  a  ideia 

“mapeamento” para se referir às práticas de autoconhecimento das comunidades rurais 

mineiras. Mapear condutas é uma maneira de criar um “senso de orientação nas relações 

sociais,  constituído  por  narrativas,  que  são  em  si  mesmas  uma  modalidade  de 

sociação” ( :116).

No contexto da baía de Pinheiros os moradores observam as ações uns dos outros 

o tempo todo, sendo esta modalidade, tal como no contexto analisado por Comerford, 

uma maneira vigiar as condutas morais e territoriais uns dos outros.
Esses  territórios  de  parentesco  se  produzem  menos  por  atos  de 
circunscrição  de  um  território  mais  ou  menos  preciso,  traçando 
fronteiras  (ainda  que  fronteiras  jurídica  ou  administrativamente 
traçadas, como as divisas de propriedades ou limites municipais, sejam 
um  elemento  importante),  e  mais  por  narrativas  de  movimentações, 
habituais ou excepcionais, baseados em observações sistemáticas, e de 
julgamento  dos  significados  morais  dessas  movimentações  e  das 
reações a elas, em cada contexto (Comerford, 2014: 116).

São,  portanto,  conhecimentos  produzidos  e  frequentemente  modificados  cuja 

dimensão  territorial  tem  bastante  relevância  –  na  baía  de  Pinheiros,  talvez,  mais 

intensamente que no contexto analisado pelo autor –, uma vez que determinados lugares 

são associados às famílias.  A produção de um território a partir  do parentesco é uma 

maneira de identificar o ambiente e de produzir uma territorialidade. No sentido proposto 

por Paul Little (2002:03), o conceito de territorialidade indica um “esforço coletivo de 

um grupo para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica do seu 

ambiente  biofísico,  convertendo-a  assim  em  seu  território  ou  ‘homeland’”  (Little, 

2002:03). 

Durante a pesquisa de campo, percebi a composição de outras territorialidades 

além daquela relacionada ao parentesco:  por  vezes o território é  ilha,  e  por  outras  o 

território  é  comunidade.  Os moradores  se  referem ao território  como comunidade no 

contexto  das  relações  políticas,  enquanto  movimento  dos  pescadores,  Associações  de 

Moradores das comunidades,  nas  relações políticas  de cada localidade com o estado, 



ONGs, turistas, pesquisadores, etc. Entre si, os moradores se referem ao território como 

ilha para designar as vilas em que residem. Assim, cada vila, independente de ser insular 

ou  continental,  é  identificada  e  nomeada  pelos  moradores  como  ilha  no  âmbito  das 

relações inter e intrafamiliares.

A  articulação  do  território  com  o  parentesco  e  com  as  categorias  ilha  e 

comunidade entre os moradores de Pinheiros é mais fluída que uma separação entre um 

contexto  interno  (parentesco,  ilha)  e  um  contexto  externo  (comunidade).  Abordar  o 

território  e  as  relações  a  partir  desses  contextos  específicos  não  significa  pensá-los 

separadamente,  pois  não  é  possíveis  tratar  das  relações  e  articulações  inter  e 

intrafamiliares como se elas estivessem separadas das relações políticas. Deste modo, não 

existe contexto interno e contexto externo separadamente, mas relações dos moradores 

entre  si,  e  relações  com  pessoas  de  fora.  O  que  conforma  Barbados  como  ilha  ou 

comunidade são as relações e articulações políticas dos moradores diante de uma série de 

contextos: das interdições ambientais, das ONGs ambientalistas, das igrejas evangélicas e 

pentecostais,  das  formas  de  manejo  do  ambiente,  do  trabalho,  dos  projetos 

assistencialistas.  A  maneira  com  que  os  moradores  identificam  o  seu  “ambiente 

biofísico” (ibid) está relacionada à diversidade de situações que vivem cotidianamente 

por morarem em um território repleto de UCs e também pelo contexto de luta como 

populações tradicionais. Para múltiplos contextos e relações, múltiplas territorialidades.

Da casa ao pesqueiro: sobre a divisão do território

As ilhas que visitei durante a pesquisa de campo são estruturadas de uma maneira 

muito parecida: os espaços das vilas são divididas entre as famílias, existem pequenas 

vendas, campos de futebol, igrejas, um trapiche central e um porto em cada conjunto de 

casas. Quanto maior o grau de parentesco, mais próximas as casas tendem a estar. Dessa 

maneira, as ilhas são divididas entre famílias extensas, compondo um conjunto de casas 

com quintais compartilhados. As casas são dispostas desta maneira a fim de ampliar o 

território de que dispõem para as atividades na pesca e no mato. O território familiar é 

compreendido como sítio, um lugar que concentra a moradia, a família, o trabalho e a 

diversão.  Entre  os  moradores  que  deixaram as  ilhas  para  morar  na  cidade,  o  sítio  é 



sempre lembrado com bastante carinho e respeito, em oposição ao lugar em que moram 

na cidade.

Todas as casas são compostas da seguinte maneira: a casa (sua estrutura física), o 

quintal e uma área no mar. O quintal é uma área em volta da casa que concentra duas 

atividade  principais:  é  o  local  onde  as  famílias  costumam  sentar  diariamente  para 

conversar e ver o movimento das embarcações na baía de Pinheiros, e é lugar em que fica 

o porto das embarcações e onde geralmente se encontra um pequeno rancho para guardar 

os  apetrechos  de  pesca  e  os  instrumentos  para  trabalhar  no  mato.  No  quintal  são 

cultivadas pequenas hortaliças, árvores frutíferas e plantas ornamentais. Algumas famílias 

possuem além do quintal  pequenos sítios  mais  afastados das casas,  locais  em que se 

encontravam as antigas áreas de roça3. A área no mar equivale a um prolongamento do 

quintal: tem início no porto de cada casa e segue (não necessariamente em linha reta) até 

o local antigamente destinado para a montagem do cerco. Com a proibição da pesca com 

cerco essa divisão não é exatamente usada por todas as famílias, no entanto, toda casa 

tem  sua  área  no  mar  onde  deixa  sua  embarcação  e  mantêm  pequenos  viveiros  de 

camarões que vendem como isca para turistas pescadores.

Essa divisão entre famílias é anterior às Unidades de Conservação e é baseada no 

uso do território a partir da pesca com o cerco e na produção de roçados. Como as casas 

das  famílias  extensas  são construídas  todas  juntas  e  seus  quintais  e  área  no mar  são 

compartilhados,  proponho pensar a “casa” como um   espaço de socialidade entre as 

famílias, de compartilhamento e de trocas. É o local onde os filhos são criados e onde 

aprendem a pescar, a andar e trabalhar no mato. Essa demarcação dos terrenos entre os 

moradores é respeitada por todos, pois o objetivo é justamente que cada família tenha um 

terreno cuja extensão seja suficiente para que consiga obter seus meios de subsistência.

A divisão de espaços no mar decorre de uma prática de pesca que atualmente é 

proibida  no  Paraná,  a  pesca  através  do  cerco.  Durante  a  época  em que  o  cerco  era 

permitido, cada família possuía um lugar específico no mar para montar a armadilha. 

Dependendo da localização e extensão das vilas, o cerco era fixado próximo ao porto de 

cada família. Nas vilas em que as casas eram muito próximas uma das outras, os cercos 

eram montados em locais  mais  distantes.  Conforme me explicaram os  pescadores  de 

Barbados, o Cerco é uma armadilha feita de ripas de taquara amarradas umas às outras 



formando um círculo. Depois de estar montada, a armadilha é fixada no mar por meio de 

âncoras improvisadas.  Tecnicamente,  o Cerco funciona como uma armadilha onde os 

peixes entram através das taquaras e delas não conseguem sair, pois são contidos por 

redes. Por se tratar de uma armadilha fixa, o ideal é que ela seja colocada em águas 

calmas  e  em  lugares  profundos,  características  da  baía  de  Pinheiros.  Quando  era 

permitido, o cerco podia ficar instalado no máximo três ou quatro meses, nesse período o 

pescador podia escolher os peixes de maior tamanho para seu consumo, os menores eram 

devolvidos ao mar a fim de respeitar o período de crescimento e reprodução e garantir a 

pesca nos próximos anos. Segundo um pescador, durante a época em que o cerco era 

permitido cada família possuía um lugar específico no mar para montar a armadilha – seu 

“terreno” no mar.  Dependendo da localização da ilha,  o cerco era fixado próximo ao 

porto de cada família,  mas nas ilhas  em que as casas eram muito próximas uma das 

outras, a área de colocação e uso do cerco deveria respeitar uma distância mínima de 150 

metros entre um e outro.

Com a proibição do cerco, as famílias passaram a pescar com redes, espinheis e 

alguns outros apetrechos de pesca. O principal problema relacionado à proibição do cerco 

é  a  escassez  de  peixes,  principalmente  durante  os  meses  de  inverno.  Os  desastres 

ambientais  relacionados  especialmente  ao  Porto  de  Paranaguá  têm mudado as  regras 

relacionadas à pesca, pois os cardumes e pontos de pesca têm se tornado cada vez mais 

escassos nas baías da região. Devido a esse contexto, os locais propícios para a pesca, 

chamados localmente de pesqueiros, diminuíram consideravelmente. Um pesqueiro é um 

local apropriado principalmente para a pesca com linha. São seções do mar de dentro em 

que a profundidade é maior e por esse motivo os botos que se alimentam de uma grande 

quantidade  de  peixes  não  se  aproximam destas  áreas,  o  que  rende  mais  pescado  ao 

trabalhador. Na região da baía de Pinheiros, um “bom pescador” sabe identificar os locais 

em que se encontram os pesqueiros, e inclusive são responsáveis por nomeá-los. Cada um 

desses lugares é propício para um determinado tipo de pesca ou para determinada espécie 

de peixe. Por não possuírem uma demarcação visível,  os pesqueiros são identificados 

pelo pescador através da paisagem pelo uso da “técnica das marcas”, através de uma 

triangulação de pontos (Colaço, 2008). 

Para identificar um dos pesqueiros da baía de Pinheiros, por exemplo, o barco 



deve ser guiado até um local específico, identificado pelos moradores através de  grande 

árvore branca que se destaca na mata fechada. O local onde o barco deve estar faz um 

ângulo com o trapiche de Barbados e com outro morro localizado próximo ao Saco do 

Morro. É a partir desses pontos específicos em terra que se reconhece um pesqueiro. A 

habilidade  de  reconhecer  um pesqueiro  a  partir  de  referências  no  ambiente  terrestre 

constitui  uma  forma  de  conhecimento  da  paisagem.  Como proposto  por  Tim Ingold 

(2000), esse conhecimento se refere ao conjunto de recursos e elementos relacionados em 

um determinado local ou região que compõem a paisagem. Assim, tal percepção e os 

fazeres  que  engendram  a  paisagem  podem  ser  entendidos  como  um  conhecimento 

tradicional sobre o território e a pesca.

Como a divisão do território e a formulação de um sistema de deveres e direitos 

seguem a sazonalidade e os ciclos do ambiente, os pesqueiros também mudam de lugar 

ao longo do tempo. Esse fato é responsável por conflitos entre famílias, pois a antiga 

divisão do território referente ao mar – através do cerco – não oferece mais condições de 

subsistência igualitárias entre os moradores. Atualmente alguns dos principais pesqueiros 

estão localizados em áreas que pertencem a algumas famílias, devido à anterior divisão 

marítima  para  o  uso  do  Cerco.  Pensar  a  divisão  do  território  marítimo  a  partir  dos 

pesqueiros é um meio de compreender como operam algumas regras quanto ao uso do 

território entre as famílias, pois os pesqueiros fazem parte do terreno de algumas casas da 

região.  Devido à  escassez de peixes  atualmente  os  moradores  montam suas  redes  de 

pesca  em lugares  não  acordados  dentro  do  sistema de  direitos  e  regras  local,  o  que 

acarreta em tensões e conflitos entre as famílias.

Quando um desses pesqueiros está localizado em uma área que pertence a uma 

família,  alguns  acordos  devem ser  respeitados.  Só  tem permissão  para  pescar  nesses 

pesqueiros e pontos tradicionais de pesca quem é da família. Os filhos que se mudaram 

para  outras  ilhas  podem  continuar  pescando  nesses  locais,  e  alguns  parentes  mais 

distantes também têm permissão dessas famílias para pescar nessas áreas. Porém, não 

familiares não são bem vindos aos olhos dos donos,  a  menos quando convidados ou 

acompanhando alguém que tenha permissão. Em vários momentos durante o trabalho de 

campo vi pescadores convidando alguns parentes dessas famílias (donas dos pesqueiros) 

para os acompanharem até esses locais. No entanto, a escassez da pesca faz com que 



alguns  moradores  desrespeitem  esse  acordo  sobre  os  terrenos.  Em  conversa  com 

pescadores em diferentes momentos, percebi que muitos discordam dos moradores que 

não permitem que outros possam pescar em seus pesqueiros por considerarem que na 

escassez de peixe é preciso redefinir essa divisão dos espaços no mar.

Um de meus interlocutores relatou diversas brigas dessas famílias com pescadores 

que insistiram em pescar nesses lugares mesmo sem estar acompanhados daqueles que 

têm permissão.  Algumas dessas  brigas  resultaram inclusive  em denúncias  aos  órgãos 

ambientais. Alguns pescadores se mostram bem revoltados com casos como esse, em que 

algumas  famílias  impedem  outras  de  tirar  seu  sustento  do  mar,  principalmente  se  a 

família que coloca essa imposição “é aposentada” ou tem comércio. Várias pessoas das 

ilhas têm aposentadoria pela pesca ou pelo trabalho nas roças. Aos olhos dos mais jovens 

essas  pessoas  “já  têm  seu  sustento  garantido”.  A aposentadoria  é  considerada  um 

trabalho tanto quanto a pesca, pois garante ao aposentado um ganho, assim como a pesca 

garante um ganho ao pescador e, assim como outras pessoas da comunidade têm seu 

ganho a partir de outros trabalhos. No caso dos aposentados, significa dizer que do ponto 

de vista de quem é pescador – e pros moradores de Barbados só é realmente pescador 

quem tem a carteira de Pescador Profissional Artesanal – quem tira seu sustento a partir 

de outra atividade deve ter menos direito sobre o território marítimo.

Entre  as  tensões  e  conflitos  criados  entre  as  famílias  há  também  o 

descontentamento entre os jovens com as antigas regras de divisão do território marítimo. 

Os conflitos surgem quando alguém deixa de cumprir essas regras internas. As relações 

entre vizinhos são estabelecidas com base em algumas “regras” morais e quando alguém 

age em desacordo com elas criam-se indisposições e conflitos entre os envolvidos. Essas 

regras compõem um “inventário” de boas maneiras que são ensinados aos filhos desde 

que são crianças e refletem o modo como os moradores se relacionam com o ambiente, 

com os vizinhos, com os camaradas e também com as pessoas de fora. As relações de 

camaradagem entre irmãos, vizinhos e primos são exemplos de como a moralidade está 

implicada  em um sistema  de  direitos  e  deveres  local.  Ter  um camarada  ou  ser  um 

camarada indica uma relação de parceria com alguém no trabalho e no cotidiano. Por 

exemplo, em assuntos envolvendo trabalho, como na venda de pescado e isca de pesca 

para turistas e pescadores amadores, por exemplo, os moradores de Barbados só indicam 



a seus clientes pessoas de sua confiança, seus camaradas no trabalho com a pesca.  O 

camarada é alguém em quem se pode confiar e que sempre acompanha o outro na pesca e 

nas  atividades  no  mato.  É  uma  relação  estabelecida  desde  criança  e  é  baseada  na 

confiança e no companheirismo entre as pessoas. 

A moralidade envolvida nas relações entre  famílias  implica em cobrança e  na 

vigilância constante dos atos uns dos outros. Nesse sentido, os comentários e a fofoca – 

possibilitadas  através  do  “mapeamentos  das  condutas”  (COMERFORD,  2014)  –  é  o 

principal meio que os moradores têm de regular as ações dentro das ilhas em acordo com 

o direito costumeiro. Há um cuidado em manter a reputação das famílias, e a cobrança 

que os moradores exercem uns sobre os outros torna muitas vezes as relações tensas e 

conflituosas.  Nesse sentido,  as  cobranças estão relacionadas ao caráter  agonístico das 

relações entre as famílias (COMERFORD, 2003),  e a fofoca é o principal  meio para 

regular as ações. A moralidade é regulada pela fofoca, pois agir “conforme as regras” é 

uma maneira de evitá-la.

Considerações finais: casas partíveis e vicinalidades 

Com  base  nas  questões  apresentadas  e  discutidas  em  minha  dissertação  de 

mestrado  trago  novos  apontamentos  para  dar  continuidade  à  pesquisa.  Tratam-se  de 

hipóteses que servem de suporte a um novo momento da pesquisa na baía de Pinheiros, 

cujo objetivo é discutir e aprofundar os conceitos de casa e família dentro do contexto 

apresentado. Essas considerações finais, portanto, trazem mais dúvidas e novas questões 

teóricas que conclusões propriamente ditas.

 A partir da pesquisa de campo em Barbados e das formulações dos moradores 

sobre o que define uma casa e uma família, percebo que ambas as categorias refletem 

algo mais que uma estrutura física (casa) e um grupo doméstico, como as pessoas que 

moram  dentro  de  uma  casa.  A definição  de  família  na  região  é  mais  complexa  e 

abrangente,  pois  não se  refere  apenas às  pessoas que moram numa mesma casa.  Ela 

engloba  parentes  que  moram em outras  casas  de  Barbados,  parentes  que  moram em 

outras  vilas  e  outros  municípios,  além de  pessoas  que,  apesar  de  não ter  vínculo  de 

parentesco, são consideradas da família, pois mantêm uma relação cotidiana e agem de 



acordo com o que os moradores esperam de uma pessoa da família. Devido à relevância 

da configuração parental para o uso dos espaços torna-se pertinente refletir sobre como se 

constituem parentes.  Embora  a  ligação  de  sangue  seja  ativada  em vários  momentos, 

como, por exemplo, para o uso dos pesqueiros, as famílias mobilizam outras ligações, 

que não a de sangue para poder usar determinados espaços: a de camaradagem é um bom 

exemplo disso.

Me inspiro nas notas de Moacir Palmeira (1977) ao refletir sobre a composição 

das casas. Para o autor, no contexto de sua pesquisa entre proletários rurais da região 

açucareira  do nordeste,  “a  casa representa  mais  que uma simples  construção e  inclui 

sempre um terreiro, chão de terra ou fundo de casa que lhe é coextensivo, que é uma 

peça da casa” (: 205). No contexto de pesquisa que apresento, a casa inclui um “chão de 

terra” ou um “fundo de casa” que se estende para o mar, sendo esta área marítima um 

prolongamento do quintal. 

O  conceito  de  casa  tem  sido  discutido  por  diversos  autores  em  reflexões 

associadas ao plano do parentesco e da família. Faço uso das atribuições de Marcelin 

(1999) para pensar sobre o sentido das relações sociais através da família e do trabalho, 

englobando uma compreensão acerca da “construção e do uso sociocultural dos modos de 

habitar dos agentes no meio popular (ou seja, da casa)” (op cit: 33)4. Marcelin faz uma 

análise  da  casa  enquanto  processo,  como  algo  que  implica  na  construção  dos  laços 

sociais,  inserida  em  um  contexto  territorial  e  social  específico,  como  uma  unidade 

sociocultural empírica e analítica.
A casa não é somente um bem individual transmissível, uma coisa, um 
bem  familiar,  uma  ideologia.  Ela  é  uma  prática,  uma  construção 
estratégica  na  produção  da  domesticidade.  Ela  também  não  é  uma 
entidade isolada, voltada para si mesma. A casa só existe no contexto de 
uma rede de  unidades  domésticas.  Ela  é  pensada e  vivida  em inter-
relação com as outras casas que participam de sua construção — no 
sentido  simbólico  e  concreto.  Ela  faz  parte  de  uma  configuração 
(Marcelin, 1999: 36,37). 

Essa perspectiva dá ênfase às relações entre casas, que podem ser pensadas como 

compondo uma “configuração de casas”, um agrupamento de casas que estão vinculadas 

através de uma “ideologia da família e do parentesco” (op cit: 33). A configuração das 

casas e a sua posição dentro de um território revelam uma rede de relações entre famílias, 

estruturadas a partir da divisão do território, um território construído historicamente e 



socialmente.

O contexto etnográfico apresentado me faz pensar que as casas são constituídas 

por  um “emaranhado de  movimentos”  (Comerford,  2014),  de  relações,  de  modos  de 

coabitação. Faço referência aqui as ideias de vicinalidade e casas partíveis (Pina-Cabral; 

Godoi,  2014).  Vicinalidade  indica  um  processo  de  “aproximação  territorial 

constitutiva” (: 12).
O conceito de “vicinalidade” assume que os espaços de morada (casas, 
domicílios, tendas, etc.) tendem a se agregar territorialmente segundo 
lógicas plurais (p. ex., amizade, homonímia, interesse político, geração, 
afinidade,  matrilateralidade,  etc.),  formando  assim   conglomerados 
abertos com importantes implicações para a ação social, que coexistem 
e interagem com outras formas mais instituídas de agrupamento (tais 
como aldeias, linhagens, partidos, etnicidade, classes etárias, etc.) sem 
nelas se dissolverem. Cada uma das entidades familiares que forma uma 
vicinalidade reproduz-se em rede a partir das participações constitutivas 
entre as pessoas que nelas habitam (no Brasil do Nordeste dir-se-ia que 
estas casas são “puxadas” umas das outras) (Pina-Cabral; Godoi, 2014: 
12,13).

Para  os  autores  cada  vicinalidade  é  composta  por  casas  que  são 

“constitutivamente dependentes das relações entre si”, o que significa dizer que são as 

relações travadas entre àqueles que ocupam esses espaços que dá existência aos sujeitos, 

às  casas  e  à  vicinalidade.  Portanto,  um  conjunto  de  casas  estabelece  um  espaço  de 

interações,  de  entreajuda,  de  reparação,  de  conflitos  e  tensões.  O conceito  de  “casas 

partíveis” é uma referência à ideia de “pessoas partíveis” proposta por Marilyn Strathern 

(1988) para pensar sobre as categorias de parentesco e família.

Sendo  o  parentesco  uma  dimensão  constitutiva  da  territorialidade  na  baía  de 

Pinheiros,  torna-se  relevante  pensar  na  configuração  das  casas  como  a  produção  de 

vicinalidades  e  a  partir  disso,  em como elas  se  constituem em conjunto  a  partir  das 

relações morais  inter  e  intrafamiliares.  Há que se considerar  a  especificidade de uma 

região em que os moradores convivem com uma série de restrições quanto ao uso do 

território, dadas pelas leis ambientais estaduais e federais e pela criação de áreas tuteladas 

pelo estado para serem preservadas, as Unidades de Conservação. Retomando o conceito 

de territorialidade como um “esforço coletivo” (Little, 2002), podemos pensá-la como 

uma força latente cuja manifestação depende das relações que o grupo mantém com seu 

território, da cosmografia que inclui os saberes ambientais, as ideologias e identidades 



definidas pelo grupo para manter  seu território.  Finalizo essas notas colocando novas 

perguntas para dar continuidade à pesquisa. Ao abordar um sistema de uso e ocupação do 

território que transita entre o manejo interno das leis ambientais em execução na região, e 

concepções locais  sobre o ambiente e a  natureza pretendo incorporar  novas reflexões 

sobre a centralidade das categorias família e casa na composição dos território. 

Referências Bibliográficas

BARRETO FILHO, Henyo. Da Nação ao Planeta através da Natureza: uma tentativa de 
abordagem antropológica das unidades de conservação. Série Antropologia, Brasília, v. 
222, p. 1-35, 1997. 

BAZZO, J. Mato que vira mar, mar que vira mato: O território em movimento na vila de 
pescadores da Barra da Ararapira (Ilha do Superagui, Guaraqueçaba, Paraná). Dissertação 
(Mestrado em Antropologia Social) Departamento de Antropologia, Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, 2010.

CARNEIRO  DA  CUNHA,  Manuela;  ALMEIDA,  M.  Populações  tradicionais  e 
conservação. 1999. Disponível em: www.socioambiental.org/inst/sem/amazonia/macapa/
doc.htm

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Populações tradicionais e conservação ambiental. 
In: _______. Cultura com aspas. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

COELHO, Karina da Silva. Entre ilhas e comunidades: articulações políticas e conflitos 
socioambientais  no  Parque  Nacional  do  Superagui.  Dissertação  (Mestrado  em 
Antropologia) Departamento de Antropologia, Universidade Federal do Paraná, 2014.

COLAÇO, José; VOGEL, Arno; VALPASSOS, Carlos. Histórias de Pescador: o direito 
do ponto de vista nativo. Anais da 26ª Reunião Brasileira de Antropologia – Desigualdade 
na Diversidade. Porto Seguro, 2008.

COMERFORD,  John.  Como uma Família:  Sociabilidade,  Territórios  de  Parentesco  e 
Sindicalismo Rural. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2003.

_______.  Vigiar  e  narrar:  sobre  formas  de  observação,  narração  e  julgamento  de 
movimentações. Revista de Antropologia. v. 57, n.2, p. 107-142. jun./dez., 2014. (Dossiê: 
Vicinalidades e Casas Partíveis).

DIEGUES,  Antônio  Carlos.  O  Mito  Moderno  da  Natureza  Intocada.  São  Paulo: 

http://www.socioambiental.org/inst/sem/amazonia/macapa/doc.htm
http://www.socioambiental.org/inst/sem/amazonia/macapa/doc.htm


HUCITEC, 2001.

DUARTE,  Letícia.  Argonautas  do  Superagui:  identidade,  território  e  conflito  em um 
parque  nacional  brasileiro.  Dissertação  (Mestrado  em  Planejamento  territorial  e 
desenvolvimento  socioambiental)  Centro  de  Ciências  Humanas  e  Educação, 
Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

GODOI, Emilia Piatrafesa. Mobilidades, encantamentos e pertença: o mundo ainda está 
rogando, porque ainda não acabou. Revista de Antropologia. v. 57, n.2, p. 143-170. jun./
dez., 2014. (Dossiê: Vicinalidades e Casas Partíveis).

INGOLD, Tim. The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dweling and 
Skill. London: Routledge, 2000.

LEA, Vanessa. Casas e Casas Mebengokre (Jê). In: E. Viveiros de Castro e M. Carneiro 
da Cunha. (Org.). Amazônia: Etnologia e História Indígena. 1ª ed. São Paulo: USP, 1993.

LICHTSTEINER, Nilva. Memória e Narrativa Através das Cartas de William Michaud 
(1848  –  1902).  Trabalho  de  conclusão  de  curso  -  História  /  Universidade  Tuiuti  do 
Paraná, 2008.

LITTLE, P. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da 
territorialidade. In: Série Antropologia. n. 174. Brasília: Departamento de Antropologia. 
2002.

LOPES,  J.  Superagui  Informações  Históricas.  Curitiba:  Instituto  Memória  Editora  e 
Projetos Culturais, 2009.

MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e costume na sociedade selvagem. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2003.

MARCELIN, L. A linguagem da casa entre os negros no recôncavo baiano. Mana, n. 
5(2): 1999.

MUSSOLINI, Gioconda. “Aspectos da cultura e da vida social no litoral brasileiro”. In: 
CARONE, E. (org) Ensaios de antropologia indígena e caiçara. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1980.

PALMEIRA, Moacir. “Casa e Trabalho: Notas sobre as Relações Sociais na ‘Plantation’ 
Tradicional”. Contraponto, 2(2): 1977.

PINA-CABRAL, João; GODOI, Emília. Apresentação: Vicinalidade e Casas Partíveis. 
Revista de Antropologia. v. 57, n.2, p. 11-21. jun./dez., 2014. (Dossiê: Vicinalidades e 
Casas Partíveis).

VON BEHR, Miguel. Guarakessaba, Paraná, Brasil: passado, presente, futuro. São Paulo: 
Empresa das Artes, 1998.




