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Resumo: Neste trabalho, penso sobre os usos do parentesco em uma situação de

conflitos territoriais a partir de pesquisa realizada na Vila do Estevão, comunidade

pesqueira do estado do Ceará/Brasil. Após a emissão de um título de domínio da

terra  válido  por  dez  anos  e  reversível  caso  não  se  cumpram  as  normas

estabelecidas  pelo  Instituto  de  Desenvolvimento  Agrário  do  Ceará  (IDACE),  a

Associação de Moradores do Estevão de Canoa Quebrada (AMECQ) produz uma

interpretação das normas impostas e cria sua forma de gestão: como regra local, o

direito  à  moradia  é  reservado  estatutariamente  aos  parentes.  Para  limitar  as

margens da imprevisibilidade diante da polissemia dos sentidos de família e dos

possíveis  usos  indesejados  da  terra,  define-se  que  parente  próximo  é  aquele

originário do lugar, com grau comprovável de consanguinidade, preferencialmente
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pela filiação, e que tenha declaradamente um compromisso moral com a coletividade. Ao

institucionalizar-se a descendência como condição, é criado um conflito entre os grupos

familiares e o coletivo da AMECQ, especialmente quando sujeitos que ocupam cargos

institucionais  punem  aqueles  que  fazem  usos  irregulares  do  território,  inclusive  seus

parentes. A fixidez de tais critérios destoa da fluidez das práticas familiares locais que

conformam os  modos  de  tornar-se  parente  na  Vila  -  seja  pelo  ofício  da  pesca,  pela

convivialidade, por princípios como criação, consideração - abalando significativamente o

sentimento  de  mutualidade.  Entretanto,  tais  práticas  aparecem  como  estratégias  de

enfrentamento ao modelo desenvolvimentista que ameaça a seguridade territorial  e as

condições  de  existência  do  grupo.  É  sobre  essa  negociação  complexa  que  pretendo

refletir. 

Palavras-chave: Parentesco; Família; Conflitos territoriais; Populações costeiras; 

O objetivo deste paper é  pensar sobre os usos do parentesco em um contexto de

conflitos territoriais na Vila do Estevão, "comunidade" pesqueira do município de Aracati,

praia de Canoa Quebrada, costa leste do estado do Ceará, Brasil. As reflexões que serão

apresentadas resultam triplamente da inserção em um projeto de extensão universitária

que ocorreu na vila  entre  2011-2012 do qual  fiz  parte,  de  pesquisa  realizada para  a

monografia de conclusão do curso de graduação em Ciências Sociais/UFC em 2013 e de

algumas preocupações e interesses teóricos surgidos no mestrado, ainda em curso. 

Canoa Quebrada está distante cento e setenta quilômetros da capital cearense e

doze quilômetros da cidade de Aracati, sede do município do qual faz parte. Oficialmente

considerada  um  bairro  de  Canoa -  que  é  um  destino  turístico  conhecido

internacionalmente desde a década de 1970 - a Vila do Estevão, no entanto, reivindica um

estatuto  de  tradicionalidade,  demarcando  uma  diferença  diante  do  restante  do  lugar.

Distando duzentos metros do centro de Canoa Quebrada a oeste, a vila tem, segundo a

Associação de Moradores do Estevão de Canoa Quebrada (AMECQ), setenta famílias,

em  média  trezentos  e  cinquenta  moradores  e  oitenta  e  três  anos  de  fundação.  Os

pescadores passam um semestre do ano voltados especialmente para a pesca da lagosta

e outro semestre, na época do defeso, pescando de linha1, além de, em época de "alta

estação", realizarem passeios turísticos em suas jangadas. 

1 Na vila, existem duas modalidades de pesca: a de ir-e-vir, quando os pescadores vão para o mar e
voltam no mesmo dia, pescando na beira da risca, ou seja, mais próximo do continente; e a de dormida,
quando eles vão além, adentrando o mar, retornando em quatro dias. Durante todo o ano, pescam de
linha e anzol várias espécies de peixe. É a lagosta, no entanto, pescada com manzuás, a espécie mais
rentável, embora que, segundo os relatos dos pescadores, seu valor tenha caído drasticamente nos
últimos anos. Segundo o presidente da colônia, de R$102, 00 o quilo em 2001, passou para R$ 35,00. 



O "Estevão"  ou "Esteves"  é  visto,  tanto pelos olhares de fora quanto  pelos de

dentro, como lugar originário de toda Canoa Quebrada, onde é ainda possível ter acesso

a um tempo do começo. Essa longevidade é associada a um modo de vida pesqueiro e

"tradicional", a uma relação ambientalmente positiva com o território e marcada por laços

de parentesco compartilhados pela descendência comum de Estevão, fundador da vila.

O grande interesse turístico em Canoa Quebrada versa em torno da passagem

entre  o  chamado  "centrinho  moderno",  o  "centrinho  urbano"  ou  centro,  lugar  e

temporalidade  de  toda  modernidade  e  transnacionalidade  turística,  onde  o  mundo  se

encurta, para a vila, que evoca a ideia de um refúgio onde se acessam memórias a partir

de seu território (seu areal,  a quase ausência de postes e asfaltos,  casas pequenas,

baixas, associadas a uma ideia de um modo típico de habitar), apropriada e (re)produzida

pelas imagens veiculadas sobre o lugar. 

É através de uma retórica da dicotomia entre centro e vila que fica claro o processo

de tradicionalização da última e da alteridade enunciada entre ambos, onde o que está

em disputa é a recusa ou aceitação simbólica e material do turismo e de outros projetos

desenvolvimentistas, como os parques eólicos e a pesca industrial, que trazem para a

ordem do dia a preocupação com a seguridade territorial de terra e mar das populações

locais. O território, portanto, é o elemento disparador de vários conflitos que mobilizam

diversos atores (populações locais, empresários, Estado, universidades, instituições do

terceiro setor, etc) e, por esse motivo, é meu primeiro interesse em campo.

O parentesco surge como segundo interesse a partir do momento em que é dito

que para ter direito de morar no espaço da  vila é preciso ser parente. Esse critério é

institucionalizado  pela  AMECQ  em  seu  estatuto.  Antes  de  aprofundar  esse  ponto,  é

importante abordar a questão territorial em Canoa Quebrada.

i) A "luta" pela terra

Em 1986, acontece a primeira investida imobiliária na área da Vila. Segundo os

relatos dos moradores e as notícias veiculadas na imprensa, tratava-se de um grande

empresário pernambucano, com a intenção de construir o Loteamento Ecológico Baía de

São Pedro, um  resort. A proposta dele, que estava escriturado, era que os estevenses

ocupassem a área correspondente a beira da falésia -  estrutura natural fadada, pelas

ondas e ventos, ao desaparecimento. A proposta de acordo foi negada pelos moradores e

o  conflito  foi  levado  às  instâncias  jurídicas,  dando  início  a  um  intenso  processo  de

negociações,  mobilizações,  traduções,  produção  cultural,  institucionalização.

Judicialmente, os estevenses respondiam como réus pela invasão de terras particulares.



É nesse contexto, no conflito com o empresário, que emerge um estevense que

orienta  sua  identificação  enquanto,  antes  de  tudo,  sujeito  pertencente  à  coletividade,

sendo ela  "tradicional",  colocando a terra como condição para a existência do grupo,

compartilhando uma mesma substância familiar, de parentesco (o sangue)2 e os mesmos

antepassados (Estevão e Maria Valente) e fazendo desses pertencimentos motor para

sua "luta". Sangue, luta, valentia, terra: símbolos que ofereciam corpo e sustentação com

o qual se cavava a possibilidade de ação. A filiação e lealdade ao grupo emergia como

moralidade, ao mesmo tempo que sua eficácia residia no profundo sentimento subjetivo

que envolvia os sujeitos.

A Vila do Estevão esteve bem assessorada e instrumentalizada pelos parceiros

políticos que apoiaram a causa. A partir das relações que construiu com o procurador do

estado, com o arquiteto responsável pelo projeto do Loteamento, com um advogado que

prestou assessoria ao caso e com vários outros parceiros, revelou-se a grande abertura

para o mundo externo e moderno, a grande contemporaneidade do grupo e capacidade

de  agência,  especialmente  pelos  exercícios  de  travessias  entre  linguagens  que

costuravam local-global, dentro-fora, tradicional-contemporâneo. 

Nesse sentido, buscavam-se formas que possibilitassem responder ao processo a

partir de algumas estratégias. Talvez a principal tenha sido a criação da Associação de

Moradores  do  Estevão  de  Canoa  Quebrada  (AMECQ),  instituição  que,  além  de

representante  jurídica  da  "comunidade"  e  facilitadora  da  inserção  e  trânsito  entre

linguagens, era símbolo que corporeificava todas as demandas do momento, mediando

as relações, assim como instituindo e oficializando normas e regras a fim de construir uma

coerência interna perante o outro.

O desfecho do processo é a desapropriação, em 1986, por utilidade pública. O

título de domínio foi  conferido apenas em 2006 e traz duas cláusulas que gostaria de

destacar:  uma que diz  que  o  mesmo terá  validade de  dez  anos,  ou  seja,  até  2016.

Segundo a AMECQ, nessa data a gestão territorial será avaliada e uma possível titulação

definitiva poderá ser concedida. A outra cláusula diz que a propriedade pode ser revertida

a qualquer momento, caso não se cumpram as normas de uso estabelecidas pelo Instituto

de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE).

Em 1997 é criada a Área de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada (APA-CQ) e

no ano seguinte a Área de Relevante Interesse Ecológico do Estevão (ARIE-Estevão),

ambas  municipais  e  apoiadas  pelos  moradores3.  A  garantia  dos  direitos  territoriais

2 Essa questão será aprofundada nas próximas sessões deste paper.
3  A APA-CQ abriga todo o território, vila e centro. No entanto, a desapropriação correspondeu apenas à

área da Vila, assim como o território entregue à gestão da AMECQ. Apesar do tombamento e da APA-



acontece via desapropriação e depois a partir da inserção na política ambiental  e implica

dois pontos. Para ter direito de habitar uma unidade de conservação como a ARIE, é

preciso que a população seja reconhecida como "comunidade tradicional"4 e que tenha

um modo de  vida  entendido  como ecologicamente  sustentável,  o  que  justificaria  sua

presença  em  espaços  que  estão  sendo  "conservados",  antes  de  tudo,  em  termos

ambientais. Logo, suas práticas e modo de vida não seriam ameaças ao cumprimento

dessa conservação. 

Em 1990,  Canoa é inserida como uma das localidades destinatárias da primeira

etapa do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE)5. Daí

em diante,  há um  boom  no desenvolvimento da atividade turística.  A necessidade de

buscar outras alternativas de abastecimento energético e alimentício colocam mais três

grandes  atividades  econômicas:  energia  eólica,  carcinicultura  e  pesca  industrial,  que

trazem novas obras e graves conflitos de terra e mar. Em 2001, o conjunto urbano e

paisagístico da cidade de Aracati  é  tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico de

Artístico Nacional  (IPHAN), que destaca que ela abriga além de inúmeras edificações

construídas e decoradas com azulejos portugueses de alto valor, "a principal atração do

litoral cearense e conhecida como  uma das praias mais famosas do mundo"6 

Existe,  portanto,  numa  mesma  zona  espacial  parte  de  Canoa  Quebrada

territorialmente assegurada e o restante da praia não. A relação que se criou entre centro

e  vila no conflito com o empresário ganha outra forma depois desse evento: após seu

desfecho é que aquela pequena distância territorial  de duzentos metros se torna uma

fronteira simbólica. 

De  um  lado,  uma  Canoa  Quebrada  turística,  coberta  de  asfalto  e  grandes

CQ, as populações locais do  centro  de Canoa Quebrada não têm garantias territoriais. A APA é uma
unidade de conservação (UC) que comporta uma ocupação humana já consolidada, prevendo uma área
extensa  com  um  núcleo  populacional  urbano  e  conformando  atividades industriais  e  outras
(www.uc.socioambiental.org).  Efetivamente,  os  direitos  territoriais  garantidos  são  inoperantes.  No
Estevão, além do processo de titulação, há duas UCs sobrepostas. 

4 Segundo os critérios do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), na ARIE não é preciso
que a população seja diretamente identificada como tradicional pelo Estado, proponente da criação da
UC. No entanto, ela prevê pouca ou nenhuma ocupação humana numa pequena extensão territorial,
possuidora  de  características  naturais  extraordinárias  ou  que  abrigue  exemplares  raros  da  biota
regional. Logo, torna-se necessário, por um lado, justificar a presença da população local e, por outro,
disciplinar  o  processo  de  ocupação  através  de  um  "manejo  sustentável  de  baixo  impacto"
(www.uc.socioambiental.org),  o  que implica  um processo de auto-atribuição da população enquanto
tradicional e do reconhecimento dela nesses termos. A tradicionalização é resultante desse processo.
No artigo da lei que explicita os objetivos da criação da ARIE-Estevão, apenas em terceiro lugar aparece
a finalidade da proteção da "unidade social da comunidade do Estevão" (ARACATI, 1998, p.2), sendo
precedida pela proteção dos ecossistemas locais e pela preservação das "belezas cênicas e paisagens
notáveis" (idem,p.2). 

5 O PRODETUR/NE é um programa de crédito para o setor público que foi concebido tanto para expandir
a atividade turística na Região Nordeste, quanto para, em teoria, melhorar a qualidade de vida das
populações residentes nas áreas beneficiadas. 

6 Informação encontra em www.portal.iphan.gov.br



construções, com grande circulação de imagens, pessoas, línguas e capital, onde a terra

adquiriu valor de troca, e, de outro, uma Canoa Quebrada com a responsabilidade de

administrar um território, com regras rígidas de uso impostas no processo de titulação,

precisando elaborar a diferença para manter a ideia de tradicionalidade e de modo de vida

sustentável por meio de práticas preservacionistas, por meio de um discurso de recusa a

tudo que o centro - moderno, urbano, transnacional - representava. 

É  assim  que  a  AMECQ  interpreta  as  normas  impostas  e  as  coloca  em  seus

próprios termos. O território é, portanto, segundo consta no título de domínio territorial

(CEARÁ, 2006):  (i)  uma propriedade resolúvel e indivisível, isto é, pode ser revertida e

não  pode  ser  desmembrada;  (ii) que  deve  ser  preservada  de  qualquer  forma  de

degradação  ambiental,  obedecendo  as  normas  de  uso  das  áreas  de  proteção

permanente;  (iii) que  traz  uma  função  social  (iv) sendo  proibidas  construções  de

empreendimentos turísticos e permitidas habitações construídas em lotes de duzentos e

cinquenta metros quadrados; v) em caso de descumprimento das cláusulas ou dissolução

da associação, será revertido automaticamente como Patrimônio do Estado do Ceará.

Como, então, gerir esse território? Apesar de alguma garantia, não é possível dizer

que  realmente  haja  seguridade7.  Após  a  desapropriação,  as  relações  internas

complexificam-se e as normas de ocupação são uma realidade a ser cumprida. A AMECQ

tem uma tarefa delicada a cumprir: estabelecer as normas em seus próprios termos e

fiscalizar os usos não permitidos, punindo os transgressores. O que faz da associação

uma instituição, por um lado, garantidora de direito, mas, por outro, funciona como um

pequeno Estado local, que (re)cria desigualdades e relações de dominação. 

Assim, a temática do parentesco emerge. Como supracitado, nesse contexto é que

a  AMECQ  institucionaliza  a  descendência como  condição  de  moradia.  A

institucionalização  de  um  sentido  de  ser  parente,  a  partir  de  um  entendimento  de

descendência enquanto  consanguinidade,  torna-se um problema interno, uma vez que

toda a qualidade processual do parentesco é posta de lado. Isso implica em uma série de

conflitos que contrastam o parentesco como processo surgido nas relações cotidianas

com a fixidez de apenas um dos modos possíveis de ser parente. É sobre esse conflito

que refletirei a seguir.

(ii) Processo

As  questões  levantadas  nessa  sessão  são  intuições  e  preocupações  teóricas

7 A implantação e operação do parque eólico Central  Eólica Canoa Quebrada no perímetro da ARIE-
Estevão, especificamente na área de proteção permanente da UC, que corresponde às dunas móveis e
fixadoras de vegetação, em 2008, é um indicativo. Canoa Quebrada comporta quatro parques eólicos,
sendo três na APA-CQ e um na ARIE-Estevão (PEREIRA DA SILVA, 2012).



seminais, frágeis pela carência (ainda) de um trabalho de campo aprofundado sobre o

tema. Falo a partir de situações etnográficas com as quais me deparei anteriormente, que

me conduzem a  reflexões teóricas possibilitadas pela antropologia e a partir  daquele

momento  pré-campo  do  qual  falam  tantos  antropólogos.  Se  esse  é  o  momento  da

construção de um modo de visualização devidamente sensibilizado pela teoria, gostaria

de tecer algumas considerações.

Começo  com  a  questão  do  tempo,  a  ideia  de  processo.  Desde  que  a

preponderância de  estrutura e  sistema enquanto categorias analíticas sob o  evento,  a

prática, começa a ser questionada, são pensadas saídas que possibilitem trazer a história

para o foco da análise. Assim, as ideias de processo, tempo e história vão ganhando lugar

nas análises. Uma abordagem que parece-me uma inspiração fecunda, tantos em termos

teóricos quanto pela riqueza etnográfica que a acompanha, para iluminar a questão da

processualidade das relações de parentesco na Vila do Estevão, costura a antropologia

com a fenomenologia, focalizando a experiência vivida a partir de uma  antropologia do

cotidiano (OVERING; PASSES, 2000), of every day (CARSTEN, 1997). 

A partir de um socius que conforma redes de relações intersubjetivas entre pessoas

(VIEGAS,  2003),  o  processo  cumulativo  e  reversível  de  tornar-se  parente  é  central,

trazendo a categoria tempo para um campo de estudo que conferiu uma superestima do

parentesco  enquanto  elemento  de  organização  social  (CASTRO,  1995),  entendido

frequentemente  como um sistema rígido e estático.  Junta-se a esse fato o apego da

seminal  antropologia  às  ciências  naturais,  que  marcava  uma tendência  a  perceber  o

parentesco como sinônimo de consanguinidade e a partir de categorias etnocêntricas do

pesquisador (SCHNEIDER, 1968), tinha-se um quadro com uma série de a priori que se

distanciava significativamente dos modelos indígenas e da experiência vivida.  

A  socialidade  (VIEGAS,  2003)  surge  como  crítica  à  noção  de  sociedade,  um

posicionamento contra a reificação do social como unidade agregativa das partes num

todo. O olhar,  nessa nova perspectiva, é redirecionado para a relação ou  relatedness

(CARSTEN,  2000;  CASTRO,  2011).  É  por  meio  de  um  tempo como  dimensão  da

socialidade que os laços de parentesco são reiterados, a partir de ações continuamente

repetidas. Esse é um tempo do convívio.

Para os  tupinambá  estudados por Viegas (2003),  a conexão entre mãe e filhos

precisa ser reiterada pela alimentação e cuidado diários. Ao focalizar esses atos como

modo de criar relacionalidade e constituir parentesco, a criação emerge como chave para

entender  como um filho  torna-se  pertencente  à  sua mãe e  vice-versa,  para  além do

reconhecimento social dos procriadores físicos, valor social presente nesse contexto, mas



não hierarquizado como determinante. As noções de conexão corporal entre mãe e filho

relacionadas  ao  nascimento  e  à  exclusividade  da  alimentação  do  bebê  pela  mãe no

período pós-parto podem ser superadas através de uma  memória afetiva, do cuidado,

caso o vínculo não seja continuado e haja uma substituição dessa mãe por outra. 

Uma criança precisa estar dentro de  casa e ser alimentada pela mulher a qual

pertence  para  que  a  maternidade  seja  afirmada.  Silveira  (2008),  resenhando  Viegas

(2007), escreve: "É preciso transformar comida em memória afetiva (reforço de vínculos)

ou em esquecimento (reversão do parentesco)" (p.181) e desse modo, desenvolver ou

perder  uma  semelhança  de  base  corporal  entre  mãe-filho,  fenômeno  ancorado  na

concepção do corpo como feixe de afecções.

Assim, as crianças tornam-se conscientes de si a partir das relações com a mãe e

os parentes, com os outros: a socialidade produzida pelo parentesco é o que faz alguém

tornar-se um ser o mundo. É por isso que todos são conscientes da importância de prover

cuidado numa base diária como modo de criar laços familiares e da reversibilidade desses

vínculos. Desse modo,  o parentesco pode ser visto,  para além do nível  da dimensão

intersubjetiva, também no nível histórico-biográfico do sujeito.

Em Gow (1997) é que a concepção do parentesco como sistema de subjetividade é

formulada: o parentesco piro é um processo contínuo de transformação da consciência. A

consciência de um  eu só é possível em meio a outros, a saber, os parentes, que são

possibilitados pela fala. Só assim é que uma criança transita de uma condição dolorosa

de singularidade após o nascimento  para,  pelo preenchimento de sua fome e aflição

internas com alimentos "legítimos", o campo social dos cuidadores. Através do uso da

linguagem básica,  os  termos de parentesco,  a  criança adquire  nshinikanchi  -  "mente,

inteligência, memória, respeito, amor" (1997, p. 45), passando a ter parentes e a construir

laços com os viventes. 

É a partir de tal literatura antropológica que venho pensando sobre os processos de

parentesco na vila. Proponho olhar para dois lugares de produção de conexões parentais.

São eles a casa e a pesca. Como dito, existem duas modalidades de pesca na vila, o que

implica que, seja por mais ou menos tempo, os homens se ausentam para embarcar.

Embora que hoje muitos jovens prefiram trabalhar "no seco",  longe do mar,  devido à

associação entre pesca e a ideia de sofrimento8, de modo geral, permanecem em terra as

mulheres, as crianças e os idosos. 

8 O mar é o lugar onde o pescador sofre. Sofrer ou lutar significa trabalhar, executar um ofício entendido
como  difícil,  perigoso  e  incerto.  Muitos  pescadores  preferem  que  seus  filhos  não  trabalhem  "no
molhado", por não desejarem que eles passem pelas 'provações' próprias da pesca: o grande esforço
físico, o estado permanente de alerta, o incômodo da jangada, o baixo retorno financeiro o medo de
naufrágios e acidentes, etc.



Não quero, com essa imagem, reificar a ideia de um tempo de espera estático, em

terra,  no  qual  as  mulheres  ocupam-se  apenas  de  atividades  seculares  e  tem  fé  no

regresso de seus maridos (KUNZ  apud  ZÉ MELANCIA, 2005), nem tampouco negar a

pluralidade de ocupações e ofícios que poderiam borrar a imagem de uma vila tradicional

pesqueira9.  Acredito,  no  entanto,  que a  vila é  inteligível  a  partir  de  certos  padrões e

repetições que conformam algumas práticas. Uma delas é a que torna possível dizer que

constantemente os homens "tão pro mar". 

A produção do parentesco pode ser pensada a partir da  pesca, entre os homens

que dividem as jangadas. Falando sobre as pescarias, especialmente as de dormida, um

mestre de jangada destaca alguns elementos interessantes,  em entrevista  (CARUSO,

2004). No "molhado", ele observa que praticamente não há conversa entre os quatro ou

cinco pescadores. Os homens precisam estar atentos aos elementos de orientação: as

estrelas, as nuvens, o mar, o vento, a profundidade: é preciso "observar muito com os

ouvidos e olhos bem abertos" (p. 81). Diz ele que os pescadores costumam ser "amigos

desde  a  infância,  muitas  vezes  primos,  irmãos"  (p.80-81),  e  quando  falam,  é  "uma

palavrinha pequena" (p. 80). Ele mesmo começou a pescar com um tio, "muito achegado

e que respeitava como se fosse pai" (p.75). Apesar da hierarquia entre os membros da

jangada e do respeito ao mestre, não é preciso que as ordens sejam ditas, pois não há

"novidade", cada um sabe o que fazer.

O mar é verdadeiramente um lugar de espera. A melhor hora de pescar é entre as

marés, na hora que "o peixe come", mas tem dia que o mar "não dá nada": o peixe está

"aboiado", chove, o peixe "muda de lugar"  ou a jangada foi "fundeada" em cima de um

lugar que não era um bom pesqueiro e não há o que fazer além de voltar para  casa.

Afinal, "o mar é grande, vive espalhado" (p.78). O mestre conta que antigamente todos

viviam da  pesca  em Canoa Quebrada e ele, quando menino, aprendeu a fazer o único

ofício possível. Uma criança canoense "olhava o mar, ficava olhando desde pequenininha,

e um dia pedia para o pai a única coisa que tinha para fazer: também quero pescar."

(p.83). 

É o que Zé Melancia, cordeslista local, narrava em suas histórias. Ele falava dos

"Jangadeiros que aprenderam/ Pescar unidos a seus pais/ Não temem monstros vorais/

9 Quando se fala que a Vila do Estevão é uma vila de pescador, não é pela quantificação de que a maioria
dos homens pesca. Defendo que o ofício de pescador, assim como o parentesco, emerge como um
elemento  que  possibilita  a  expressão  da  diferença  numa retórica  da  tradição.  No entanto,  isso  só
acontece a partir  de elementos preexistentes que ganham novas significações contextuais.  Se tais
elementos são evocados é porque têm anterioridade. Por esse motivo, abordar o espaço da pesca no
qual  os  homens  embarcam  e  o  da  casa  no  qual  as  mulheres  ficam,  mesmo  diante  da
contemporaneidade do grupo e das várias atividades exercidas pelas pessoas, fluxos, e configurações
familiares que diferem dessa, não é obsoleto. 



Que seus pais não temerem/ Vocês pescando nasceram/ Nessa mesma profissão (...)"

(2005, p.89). E em outro cordel narra sua própria inserção na pesca: "Da vida da pesca

eu tenho lembrança/ E quando fui criança/ Pescar me dispus (...) Contava apenas dez

anos  de  idade/  E  boa  vontade/  Consegui  tal  plano/  Enfim  foi  perdida  essa  minha

conquista/ Terminei sem vista/ Pelo oceano." (idem, p. 137)

Na dissertação,  pretendo  pensar  nas  relações  entre  amizade,  trabalho  e

parentesco a partir da pesca, especialmente a partir desse momento que a criança pede

para aprender a pescar e é ensinada pelo pai ou por algum parente masculino, seja um

tio,  um primo,  um irmão,  com quem irá  pescar  constantemente,  criando  relações  de

amizade e reforçando os vínculos parentais anteriores a partir de uma prática e linguagem

próprias do pescador.

Já em terra, "no seco", uma liderança da vila e neta de Estevão contou-me um dia

a seguinte história: ela criou o filho da irmã, tornando-se mãe dele. Os outros filhos dela,

quando queriam "arengar" com o menino, diziam que ele era ilegítimo. Logo ela partia em

sua defesa, argumentando que ele "tinha nascido de sua barriga". A criança não estava

sendo metaforizada como filho, pois, de fato, por meio de um "processo acumulativo de

cuidado, atenção e partilha" (SAHLINS, 2011) foi desenvolvida uma consubstancialidade

entre ambos,  uma semelhança de base corporal,  representada na fala  por nascer da

"barriga".  A  consanguinidade como resultado da procriação é reconhecida como valor

social, no entanto, essa diferenciação não implica numa hierarquização diante de outros

meios  de  criação  de  conexões  parentais,  nem  tampouco  pode  ser  lida  como  dado

biológico, auto-evidente, que as produz10. 

Em  outra  ocasião,  quando  eu  estava  fazendo  o  mapeamento  genealógico  da

família desde seu avô Estevão, ela não teve dúvida de onde localizar esse filho, não

cogitando, sequer, a possibilidade de mapeá-lo como pertencente à família de sua irmã.

Nesse momento, deixei que ela apontasse seus filhos segundo seus critérios e traçasse a

linha de descendência nos seus próprios termos. Apesar da sua não ponderação quanto

ao mútuo pertencimento, ela ressaltou que aquele era um filho de criação. 

É no espaço da  casa,  em meio aos outros filhos,  compartilhando dos mesmos

cuidados  ao  longo  do  tempo,  que  a  memória  do  cuidado  emerge  como  chave  para

10 Inclusive,  a  definição  de  biologia/natureza  como  domínio  ontologicamente  separado da
sociedade/cultura  é um problema que se origina na antropologia social e representa um dos maiores
impedimentos e incompreensões nos estudos de parentesco, segundo Gow (1997): " (...) a abordagem
sociocultural sempre esteve fadada ao fracasso, já que os antropólogos atribuíam uma auto-evidência
ou uma transparência à construção dos argumentos dos biólogos que eles não reivindicavam para os
seus próprios." (p.57) O estudo da natureza acaba se reinfiltrando nas análises de parentesco. O autor
defende que o parentesco, por ser um problema de consciência e linguagem, é um fenômeno biológico,
produto de um modo vivido da natureza humana. 



entender as relações de maternidade e filiação. A maternidade está em destaque porque

essa  base  diária  de  cuidado,  no  contexto  da  pesca, é  desempenhado  mais  pelas

mulheres.  Outra  implicação  desse  trânsito  masculino  é  que  a  casa  pode  ser

compreendida em contiguidade com o território terrestre da vila. 

Seja na casa materna, na dos parentes ou nos espaços coletivos, inclusive no da

AMECQ, a relação entre parentesco, território e transitividade feminina pode ser pensada.

Não é estranho que as reuniões da associação sejam compostas quase em sua totalidade

por mulheres: circulando entre as  casas e espaços coletivos da  vila,  num contexto de

alerta  à especulação fundiária  e  na ausência dos homens,  o  processo cumulativo de

cuidado materno com os filhos e político com a terra leva a crer que o tornar-se parente

na  vila  passa  necessariamente  por  uma  relação  esperada  com  o  território.  Nesse

contexto, a criação seria um modo privilegiado de transmissão desses valores e, portanto,

"disposição estruturante de socialidade" (Viegas, 2007). Aqui, a dicotomia entre doméstico

e  político,  público  e  privado,  desmancha-se  e,  na  vila,  esse  continuum  pode  ser

visualizado a partir  de uma das principais  ideias institucionais que a AMECQ divulga:

"AME a terra". Esse é um tipo de slogan ou imagem constantemente evocada. Articula-se,

assim, a ideia de  amor  e cuidado à delicada situação territorial, veiculada à imagem da

associação. 

Se na casa o alimentar e ser alimentado é central, é no território, que o morar pode

ser pensado com mais clareza. A categoria local de "vagabundo" é um bom indicativo. O

"vagabundo" pode ser alguém de fora que tem certo posicionamento político questionável.

No  entanto,  o  "vagabundo"  de  dentro  é  uma  pessoa  reconhecida  como parente:  ela

passou  pelos  mesmos processos  de  cuidado  e  criação  durante  um  tempo estendido

(SAHLINS,  2011).  No  entanto,  ela  não  acredita  que  seja  aceitável  abrir  mão  de  sua

individualidade para se afirmar enquanto sujeito pertencente à coletividade. Ela rompe

com as  prescrições  das  práticas  preservacionistas  de  uso  do  território:  vende,  troca,

constrói  irregularmente, polui,  desobedece as normas. Sua prática e discursos contra-

hegemônicos a colocam em uma situação de liminaridade entre o dentro e o fora, o nós e

os outros, a família e os estranhos. Sua trajetória itinerante é elucidativa sobre a produção

de alteridade dentro da vila. 

Um parente  sem  consideração corporeifica  a  imagem do  especulador  externo,

porém intruso entre o nós e, por isso, ele precisa ser posto num lugar marginal, reservado

àqueles que não compartilham de uma moralidade esperada entre os parentes.  Ouvi,

muitas vezes, que pior que os grileiros e especuladores de terra que vêm de fora, são os

de dentro, entre eles mesmos. Se naquele lugar,  somente os parentes podem  morar,



afinal, esse sujeito tem ou não esse direito? Ele é ou não é um parente? Parente por

descendência e criação, mas no limite de ser revertido como outro por não corresponder a

expectativa de solidariedade e mutualidade parentais, seu destino precisa ser negociado

coletivamente no espaço da associação.

É interessante  perceber  que não só o seu destino  sujeito  está  em jogo,  como

também  de  seus  descendentes,  tema  de  discussão  entre  os  associados.  Alguns

defendem que isso deva ser inserido no estatuto. Retomarei esse ponto adiante. Pelo que

acompanhei  até  agora,  geralmente,  essa  pessoa  não  é  punida  ou  expulsa,  nem  do

território nem  da  categoria  de  parente,  mas  ela  é  deslocada.  Ela  é  mapeada  e

posicionada.  Para  pensar  nas  possíveis  relações  entre  parentesco  -  humanidade  -

território, faço um parêntesis para resgatar uma história. 

Quando estava trabalhando em outra localidade pesqueira da costa leste do estado

chamada Prainha do Canto Verde, encontrei uma família Pereira da Silva. Eram parentes

de Estevão vindos não da vila  mas de sua terra-natal Fontainha. Eles costumavam, em

tempos idos, visitar os parentes no Estevão. Eles contaram-me uma história sobre um

nascimento que havia acontecido na vila há bastante tempo. Eu nunca tinha ouvido essa

história ser contada e depois percebi o porquê. Uma grande mulher estevense, parteira,

rezadeira e labirinteira, estava grávida e, chegado o momento do nascimento, eis o susto:

aquele ser não era humano, era um filhote de arabaiana11. Incapaz de viver e se alimentar

entre os humanos, o filhote não resiste e morre. Eles disseram que esse evento gerou

muita curiosidade e interesse das pessoas, que constantemente visitavam a vila à procura

da pequena arabaiana nascida de uma mulher. 

De volta à  vila,  conversei sobre o assunto com duas mulheres. A primeira, uma

senhora de uns oitenta anos,  confirma o fato,  especialmente  o estatuto da alteridade

ontológica daquele ser, e fala um pouco sobre, mas o desconforto era evidente. Com a

segunda,  uma mulher  de  pouco  mais  de  cinquenta  anos  e  que  tinha  um vínculo  de

parentesco muito próximo com a mulher grávida da história, a reação foi mais veemente:

seu silêncio como resposta e seu claro incômodo, inclusive,  sendo indiferente a mim

durante o restante do dia, me deu a sensação de ter sido inconveniente e ter perguntado

mais do que deveria. Em Gow (1997), sobre os piro, se parentesco é linguagem e a partir

da fala é que um outro é tornado possível, o silêncio, como inverso da linguagem, exclui a

possibilidade de parentesco. Na vila, a condição de humanidade de alguém é resolvida,

assim como entre os piro, logo após o nascimento. No entanto, embora que ontológica,

ela pode ser questionada ou a pessoa pode passar por certo deslocamento. 

11 Arabaiana é um peixe. O casal que me narrou a história chamava atenção para os braços curtos, na
verdade barbatanas, e a ausência de pernas. 



Explico:  para  que  uma  pessoa  sustente  seu  reconhecimento  social  enquanto

parente é preciso que ela compartilhe uma moralidade que implica na solidariedade ao

grupo  de  parentes.  Nesse  contexto  da  vila  é  impossível  pensar  essa  moralidade

desvinculada  da  questão  territorial.  Acredito  que  ser  parente  no  Estevão  passa

necessariamente pela relação com o território, não porque a relação entre parentesco e

território seja intrínseca - ela possivelmente surge depois da "luta" pela terra -  mas, sim

porque  a  relação  entre  parente  e  a  coletividade  de  parentes,  a  família,  precisa  ser

continuamente reforçada.  Um "vagabundo",  como parente,  partilha dessa condição de

humanidade  ontológica.  No  entanto,  ao  negar  a  reciprocidade  entre  parentes  -  a

mutualidade  do  ser  (SAHLINS,  2011)  -  através  de  seu  posicionamento  político,  seu

estatuto de parente é colocado em suspensão, assim como ele pode vir a ser classificado

num limiar entre humanidade e não-humanidade.  

Essa  afirmação  está  apoiada  em  um  caso  discutido  na  associação.  Em  uma

reunião, foi narrado um conflito territorial que se desenrola ao longo do tempo com uma

família específica que, inclusive, não compartilha da  ascendência a Estevão. Desde aí,

sua permanência no território é questionada. No entanto, pelo tempo que a família vive lá

e  pelos  vínculos  parentais  criados  com  descendentes  de  Estevão,  eles  podem  ser

reconhecidos como parentes, embora que não sem tensão. Uma das mulheres da família

casa-se com um estrangeiro, um outro que não demonstra nenhum interesse em tornar-

se afim. 

Esse casal - de "vagabundos" - entra em vários entraves com a AMECQ: a família

afirma o  direito  de  morar  ali  por  seus  antepassados terem se estabelecido  antes  de

Estevão chegar e que,  por esse motivo,  eles deveriam ser indenizados pela AMECQ,

sustentando um argumento jurídico de usucapião. Esse conflito foi levado às instâncias

jurídicas e a AMECQ sai vencedora da causa. Quando tentei ter contato com essa família,

indo até a casa de um de seus membros, fui expulsa do quintal. Em tom de troça e piada,

uma moradora muito engajada na AMECQ disse que eu não me preocupasse, pois aquela

família era envolta em uma áurea fantástica e era responsável por vários acontecimentos

mágicos dos quais já tinha ouvido falar. 

Acredito  que  essas  narrativas  estão  ligadas  por  meio  de  um  sistema

multidimensional  de  transformações  (GOW, 1997).  As  histórias  dos "lobisomens",  dos

"lençóis voadores", da "galinha dos pinto",  do "garranxim", das luzes misteriosas e do

"neguim do samburá" são narrativas que evocam uma mesma ideia, a saber, um modo de

pensar  a  identidade  e  a  alteridade.  Todas  elas  falam da  proximidade  e  identificação



através de uma base cotidiana12 e da distância causada por uma insistente e incômoda

tensão  produzida  pela  diferença.  Quando  um  "vagabundo"  é  apontado  como  agente

miraculoso  desses  eventos  está  mergulhado  numa  tensão  que  envolve  a

questionabilidade  do  seu  lugar  de  parente  e  sua  condição  de  humano.  Ele  está

inconclusivamente ou ambiguamente classificado e à beira da reversão. 

 Procurei  abordar  o  parentesco a  partir  da  ideia  de  processo,  trazendo alguns

indicativos e intuições de modos de construção de relações parentais e espaços a partir

dos  quais  é  possível  pensá-las.  Na  próxima  sessão,  abordarei  a  problemática  da

institucionalização  de  um  sentido  de  ser  parente: originário  do  lugar,  com  grau

comprovável  de  consanguinidade,  preferencialmente  pela  filiação  e  que  tenha

declaradamente um compromisso moral com a coletividade. Esse enunciado institucional

de família busca limitar as margens da imprevisibilidade diante da polissemia da palavra e

dos possíveis usos indesejados da terra. A fixidez de tais critérios destoa da fluidez das

práticas familiares locais que conformam os modos de tornar-se parente na Vila, abalando

significativamente o sentimento de mutualidade.

 (iii) Fixidez

"Para levar isso à sério tem que ser ruim, se for bom, não segue não". Foi o que

me disse uma jovem moradora quando a procurei para que me emprestasse o estatuto da

associação para fazer uma cópia. Vinda dela, filha de uma liderança muito engajada na

AMECQ que já ocupou vários cargos importantes repetidas vezes, inclusive de diretoria, a

fala me surpreendeu. 

O que é evocado pela fala será tratado nessa sessão a partir de duas questões que

remetem a conflitos importantes relacionados à institucionalização do ser parente pela

AMECQ. A primeira remete ao fato de que, dentre todas a maneiras de se darem as

conexões parentais, aquela fundada pela consanguinidade ganha centralidade a partir de

um processo  de  hierarquização  dos  valores  sociais  relacionados  à  família.  Em torno

disso,  algumas  negociações  quanto  à  definição  de  parente  precisam  acontecer.  A

segunda  questão  versa  em  torno  da  punição  entre  parentes.  Racionalização e

disciplinarização no  primeiro  caso  e  punição no  segundo  são  ideias  centrais  para

entender como as relações de parentesco se (re)configuram quando é necessário que os

12 O lobisomem é uma pessoa conhecida e próxima, que se transforma, numa noite de lua, num exímio
assassino; os lençóis adquirem uma capacidade mágica de saírem voando dos varais e perseguirem as
pessoas; a galinha, ao desempenhar sua tarefa de ciscar, começa a bicar insistentemente os pés de
quem passa; assim como o graveto, um elemento inanimado perdido no areal, que também se torna
investido  de  agência  e  persegue  pessoas;  as  luzes  misteriosas  surgem  na  noite  e  o  tema  da
perseguição retorna, mas associada à presença de alienígenas; assim como o ser meio menino meio
tubarão que se esconde nos cestos.



estevenses se pensem enquanto grupo para se colocarem perante o Estado. 

 A AMECQ ou apenas AME surge, como dito, em 1986, como estratégia para lidar

com a questão da "luta" pela terra. Desde sua criação, ela funciona como instrumento de

mediação da relação dos moradores com os poderes públicos e, de modo geral, com tudo

que é de fora.   Segundo o estatuto, a AMECQ é uma instituição de "natureza cultural e

ambiental" (AMECQ, 2005, p.1) e dentre seus objetivos, destaco três. Um que diz que a

AME  busca  "promover  e  desenvolver  junto  aos  moradores  os  princípios  de  união,

solidariedade,  amizade,  fraternidade  e  hospitalidade";  outro  que  ela  busca  "apoiar  e

desenvolver ações para a defesa e preservação do meio ambiente" e, por fim, que ela

fomenta a "promoção da cultura" (idem, p.1). 

O território, além de ser pautado em termos do perímetro de terra, começa a ser

vocalizado em termos, também, tanto ambientais quanto culturais, que vêm a conformar

um mesmo campo semântico.  O espaço da associação é o lugar de negociação dos

conflitos trazidos pelos associados a partir  das suas relações intersubjetivas, algumas

vezes resultando na sua resolução e outras na intensificação dos mesmos. 

Para  pensar  nos  processos  de  racionalização  e  disciplinarização  resultante  da

imposição  das  normas  territoriais  que  resvalam sobre  as  relações,  ressaltarei  alguns

outros trechos de outros documentos. No Termo de Compromisso, o morador declara que

"o usufruto do imóvel e da benfeitoria nele construída ficará exclusivamente para mim e

de minha  descendência familiar direta."(AMECQ, 2012). Já no estatuto da associação,

existe um capítulo que se chama "Dos moradores", definidos como "quem tiver nascido no

Estevão e que mora a 20 (vinte anos) ininterruptamente com residência fixa na localidade

e título  de  eleitor  registrado  no Município  de  Aracati  (...)  e  seus  filhos quando estes

tiverem residência  fixa no Estevão"  (AMECQ, 2005,  p.9).  E  mais adiante:  "Não terão

direito a lote gratuito no Estevão, irmãos, primos, tios, e demais  parentes próximos do

morador que não tiverem sido cadastrados pelo IDACE."13

No  capítulo  sobre  as  normas  do  uso  e  ocupação  do  solo  três  passagens

interessantes. A primeira fala que "no caso de casais formados por moradores e pessoas

de fora, o imóvel será cadastrado a nome da pessoa moradora, assim como todos os

permissos  legais."  (idem,  p.12)  Os  outros  dois  trechos  que  destacarei  estão  sendo

revistos, segundos os associados. No trecho "Quem vender,  trocar,  dar ou perder por

qualquer motivo seu imóvel no Estevão não terá direito a outro gratuito" (ibidem, p.12) o

que se discute é a adição da extensão da punição para os herdeiros. E no último trecho

"Quem tem terreno superior a 250 m² terá que dividir com seus herdeiros na proporção de

13 Todos os grifos são meus. 



250 m² para cada um" (ibidibem, p, 12) o que se discute é se os parentes próximos não

deverão ser incluídos ao lado de herdeiros. 

Com  a  transcrição  desses  trechos,  gostaria  de  ressaltar  alguns  aspectos.

Descendência direta e herdeiros remete à filiação como ideal de transmissão. Na sessão

anterior  havia  dito  que  a  diferenciação  entre  parentes  consanguíneos  e  não

consanguíneos  existe,  embora  que  nas  práticas  familiares  cotidianas  não  haja  uma

hierarquização  entre  eles.  A  descendência,  assim  como  a  filiação,  é  pautada  não

necessariamente  pela  consanguinidade14,  mas  é  evidente  que  existe  um  marco

genealógico bem operativo na vila, como indica o mito fundador do lugar15. 

Justamente pela consciência de que existem muitas formas de produção dessa

descendência,  ideia  polissêmica,  e  diante  da  necessidade  de  disciplinar  o  uso  do

território,  é possível perceber que as relações são igualmente disciplinadas a partir de

uma lógica preservacionista. Assim como o território, a natureza e a cultura, o parentesco

começa  a  ser  abordado  a  partir  de  um ideal  protecionista  em contiguidade com  as

imposições dos órgãos estatais que normatizam as UCs. No texto da lei da ARIE, assim

como os ecossistemas locais devem ser protegidos e as belezas cênicas e paisagens

nativas  preservadas,  é  objetivo  dessa  UC "Proteger e  preservar a  unidade  social  da

comunidades dos Estevão através da atuação da AME*CQ." (ARACATI,  1998,  p.1).  A

APA-CQ  traz  como  primeiro  objetivo  a  proteção  da  natureza,  ou  seja,  a  biota  e  os

elementos  geológicos  e,  como  segundo  "Proporcionar  e  desenvolver  na  população

regional uma  consciência ecológica e conservacionista através de métodos e técnicas

apropriadas ao uso do solo, de maneira a  não interferir  no funcionamento dos refúgios

ecológicos." (idem, 1998, p.1). 

Assim, buscam-se critérios objetivos que possam ser sustentados como legítimos,

para  referenciar  uma  boa  gestão  territorial  efetuada  pela  AMECQ.  Como  citado

anteriormente, é preciso que a vila justifique e sustente a presença dentro da UC. Embora

que o critério do "sangue" não esteja escrito no estatuto, uma lógica da consanguinidade

pode ser percebida a partir do entendimento do estatuto como instrumento de legitimação

e da percepção de quem foram os agentes políticos que instrumentalizaram os moradores

14 Isso é, essas relações são pautadas por uma consubstancialidade socialmente produzida e não inata. 
15 No mito fundador da vila, não obstante as variações das versões contadas, mantêm-se como repetição

que as biografias de um homem e de uma mulher, Estevão e Maria Valente - mas muito especialmente
do primeiro -, são tomadas como referência para a biografia do lugar e os coloca como antepassados
comuns através dos quais  se traça a  descendência.  Conta-se que eles vieram de outra localidade,
chamada Fontainha, com catorze filhos e se estabeleceram na área da vila, até então inabitada, tendo
mais três filhos ali. O motivo da mudança varia nas narrativas, mas elas trazem como elemento comum
a  itinerância  de  um  pai  em  busca  de  condições  de  vida  melhores  para  uma  família  extensa.  A
descendência a  essas  figuras  é  um  elemento  fundamental  que  mobiliza  um  sentimento  de
pertencimento à "família Estevão",  sendo "união" e "solidariedade" palavras-chave para entender os
valores e expectativas que envolvem as relações parentais. 



à  época  da  "luta".  Talvez  a  centralidade  que  a  consanguinidade adquire  seja

consequência desse processo. 

Advogados,  políticos,  juízes,  arquitetos,  jornalistas,  ong's  e  outras  instituições,

professores universitários, artistas: todos esses sujeitos trazem para a vila a necessidade

da inserção em uma lógica e linguagem do direito. Talvez assim o ideal de transmissão

através da filiação, teoricamente pensado e oficializado no estatuto, tenha sido construído

a partir de uma reinterpretação contextual de um elemento anterior importante, a saber, a

descendência. Afinal, embora que questionável, esse critério tem eficácia, não é de todo

arbitrário porque dotado de razão prática e funcionalidade, caso contrário, não estaria em

vigor.  A  fixação  de  um  sentido  de  parentesco  como  ideal  é  resultado  de  uma

indigenização (SAHLINS, 1997) do modo de pensamento ocidental.

Apesar da terra não ter entrado numa lógica de mercado como no centro, de certa

maneira, adentra a lógica da transmissão da propriedade. Embora que ela, a terra, não

seja transmissível, o direito de morar nela sim. Todos os parentes próximos (tios, primos,

irmãos, etc), categoria muito ampla e não tão diretiva, assim como os  cônjuges  estão

envoltos em uma tensão. São, no limite, relações com ares de imprevisibilidade, o que

não é bem-vindo em tempos instáveis.

  A Política Nacional do Meio Ambiente traz algumas prerrogativas que pautam um

tipo de relação estanque, da não-interferência, das pessoas com o lugar, a fim de não pôr

em "risco a estabilidade, a qualidade ambiental, a integridade do patrimônio paisagística,

a dinâmica natural" (ARACATI, 1998, p.2). Em primeiro plano há sempre a preocupação

na  manutenção  das  condições  naturais  e  paisagísticas  sob  o  duplo  argumento  da

preservação  ambiental  e  do  potencial  turístico  do  lugar.  Quando  a  população local  é

considerada, ela é categorizada como "legítimos moradores" (CEARÁ, 1986), no entanto,

o reconhecimento dessa legitimidade implica na necessidade de apresentar um modo de

vida ambientalmente compatível, sendo ela mesma agente da preservação e fiscalização.

A  vila  precisa  dar  um  retorno  relacionado  ao  argumento  usado  pelo  IDACE  para  a

desapropriação: a função social da terra.

Dentre os órgãos estatais envolvidos, o IDACE é o único que coloca como primeiro

objetivo  "resguardar" os moradores. Mas, isso implica que, sendo a terra exclusivamente

para morar, os moradores devam "explorar o imóvel direta e racionalmente preservando-o

de qualquer forma de degradação ambiental" (IDACE, 2006). Aí entra o outro aspecto: a

punição. A AMECQ acaba recebendo a incumbência de executar uma tarefa de fiscalizar,

controlar e punir, que, nos termos locais e quando feito entre parentes é entendido como

"ser ruim".



Na vila  , as normas do uso e ocupação do solo são rígidas. O IDACE determina

que cada morador tem direito a um lote de 250 m². Segundo o estatuto, metade desse

lote deve ser reservado à área verde e a outra metade à construção da residência. O

morador  precisa  apresentar  a  planta  do  imóvel  antes  da  construção  e  submeter  à

aprovação da gestão. Depois, deve fazer uma prova oral e outra escrita sobre a história

do  Estevão  e  da  AMECQ.  Caso não  seja  aprovado por  uma comissão avaliadora,  o

requerente deverá repeti-la. Após a aprovação, os fiscais da AMECQ farão a medição do

lote  e  o morador  deve providenciar  os  alvarás  e  permissos legais  juntos  aos órgãos

públicos. Com a documentação providenciada, há um prazo de uma semana para iniciar a

construção e de um ano para terminá-la. O cercamento do lote não pode ocorrer antes do

início das obras.  

Na prática, esse protocolo não é cumprido. No entanto, de todas as normas, aquela

que não tem eficácia alguma é a da prova. Esse critério, por ser pautado por uma lógica

escolar insustentável e arbitrária, será retirado do estatuto. Mas é um elemento importante

para  considerar  na  análise,  uma  vez  que  revela  a  inserção  da  importância  do

conhecimento da  cultura  e da  história do fundador e da associação como prerrogativas

para acessar o direito de  morar. Conhecimento esse que deverá ser provado diante da

coletividade a partir da avaliação de alguns sujeitos, também moradores, designados para

tal tarefa. Acredito que assim como a inserção de uma lógica do direito vem através do

diálogo com sujeitos externos, essa lógica da instrumentalização da  cultura  e  história,

inseridos como marcos legitimadores, resulta  de um diálogo com os pesquisadores e

instituições que trabalham nesse viés.

A AMECQ  tem um Conselho  Fiscal  da  AMECQ  previsto  para  atuar  dentro  da

instituição em termos financeiro-administrativos, que acaba executando um trabalho de

acompanhamento  dos  conflitos  territoriais  na  vila,  especialmente  por  meio  de  uma

contínua fiscalização e com a incumbência de levar os casos observados em campo para

o espaço da associação, onde uma possível  punição pode ser aplicada. A penalidade

mais severa é para quem não cumprir com as normas do uso e ocupação do solo, a

saber, a denúncia do morador aos Órgãos Públicos Competentes. 

 Assim, o parentesco surge como uma via de acesso à terra e como um elemento

que  oferece uma linguagem possível  de  expressar  a  diferença,  vindo  a  compor  uma

retórica da autenticidade e tradicionalidade da vila. É especificamente a ideia de origem

que é evocada. Quando colocada num mesmo campo discursivo ao lado das ideias de

"luta", "terra" e "AME", o "sangue" oferece uma tônica especial para construção de uma

metáfora  bélica  ao  mesmo  tempo  que  amorosa  como  símbolo  de  resistência.  Essa



retórica, no entanto, é fruto da necessidade de lidar com o Estado e com suas duras

regras de uso territorial impostas à AMECQ, que se depara com a incumbência de gerir

um território constantemente especulado e produzir suas próprias respostas locais.

(iv) Considerações finais

 A imposição das normas de uso pelos órgãos de proteção ambiental trazem uma

ambiguidade para a AMECQ  e para a  vila  de um modo geral. Por um lado, além da

racionalização e disciplinarização do uso territorial, existe uma intervenção nas relações

entre parentes. Essas práticas preservacionistas incorporadas pela AMECQ fazem coro

com um ideal de não-intervenção ambiental. No entanto, embora que haja uma ideia de

"resguardo" social  e cultural,  as interferências nas relações acabam complexificando e

(re)criando  conflitos  internos,  especialmente  pela  tarefa  de  punição,  de  "ser  ruim".  É

através da fixidez de um sentido de ser parente que a qualidade processual - visualizadas

na pesca e na casa - do parentesco é perdida no âmbito associativo. 

Embora que a Política Ambiental tenha sido usada como importante estratégia de

manutenção dos territórios de populações chamadas tradicionais, a intervenção estatal, a

inflexão local de sua lógica e a possibilidade de reversão do território - no caso da vila -

pautam uma inseguridade permanente. Por outro lado, a associação é uma instituição

garantidora  de  direito,  promovendo  uma  mediação  com  o  Estado  e  vocalizando  as

demandas  da  vila  enquanto  comunidade  tradicional  de  pescadores,  tornando-se

referência  para  outras  populações costeiras.  Com a aproximação de 2016,  quando a

titulação será avaliada, a AMECQ tem um papel fundamental a desempenhar diante de

uma "luta" não findada. 
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