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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo principal elaborar um diagnóstico 
sociocultural de comunidades litorâneas localizadas no interior do estuário da APA 

1 

de Guaraqueçaba. Foi realizado por uma equipe especializada em pesquisa social e 
é um dos componentes do projeto "Co-gestão de Manejo Ambiental da Área de 

1 Proteção Ambiental - APA - de Guaraqueçaba", Convênio 12/94 - SPVS - 
\ IBAMA/PNMA/UC. 

Esse diagnóstico pretende contribuir no sentido de compatibilizar a 
necessidade de conservação da APA de Guaraqueçaba com a melhoria da 
qualidade de vida de sua população local. Parte-se do princípio de que a população 
que habita essa faixa do litoral paranaense, ao longo do tempo, pode ser 
classificada como população tradicional, com características bastante singulares e, 
como tal, constitui-se como parte intrínseca dos processos de conservação bem 
como parceira no uso adequado dos recursos naturais, dos quais depende. 

Entende-se por populações tradicionais aqueles grupos sociais que tem um 
"modo de vida" diferente das populações urbano-industrial e que, via de regra, 
mantêm com os recursos naturais uma relação de dependência e simbiose, pautada 
no respeito aos ciclos naturais. O manejo dos recursos ocorre através de um 
complexo de conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos, 
resultando na adequação de uso e manutenção dos ecossistemas naturais 
(Diegues, 1993). 

Secularmente estas populações, reconhecidas em vários locais do planeta, 
apropriam-se dos recursos naturais visando a sua reprodução e dos próprios 
recursos. O esgotamento dos recursos, da diversidade biológica, implica 
diretamente na descaracterização e por vezes esfacelamento deste importante 
segmento social. 

Em regiões como a APA de Guaraqueçaba, cuja legislação permite o uso 
racional dos recursos naturais, faz-se emergente o conhecimento das populações 
locais como um dos mecanismos para assegurar a diversidade cultural e ambiental 
da área. 

Foram escolhidas para este trabalho as comunidades de Almeida, Ilha Rasa, 
Ponta do lanço, Massarapuã e Medeiros de Baixo por representarem um importante 
segmento social da população regional que viveu nas últimas décadas processos de 
expulsão da terra, de redefinição das atividades econômicas, das relações sociais e 
culturais. 
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r INTRODUÇÃO 

r: A complexidade inerente à articulação entre conservação e 
desenvolvimento/qualidade de vida vem se colocando sistematicamente para as 
sociedades contemporâneas. 

r 
Desde o século passado é constitutivo do pensamento contemporâneo a 

idéia de desenvolvimento, assentado na premissa da inesgotabilidade dos recursos 
naturais. Entretanto, especialmente nas últimas décadas, a humanidade vem 
sentindo os reflexos do abuso, da lógica interna deste sistema, fundada na 
apropriação dos espaços naturais e sociais a partir das necessidades de expansão 
e reprodução econômica. Essa lógica e seus desdobramentos em ação tem 
produzido efeitos globais desastrosos, como a destruição da camada de ozônio, a 
poluição no mundo inteiro e as mudanças climáticas. 

r: 

r: 

r- O desenvolvimento econômico a qualquer preço tem sido o "mote" da 
ocupação do planeta. Sua dinâmica "possuí uma noção de espaço que não contempla a 
diversidade - as diferentes formas sociais de o homem interagir com a natureza em tempos 
e espaços determinados. A natureza é percebida em sentido homogêneo e estático, 
reduzida à empreendimento econômico ou metétie-ptime inerte; as formas sociais distintas 
do modelo dominante são tidas como atrasadas, anacrônicas, historicamente inferiores" 
(Cunha, 1989). 

r: 

r 
r 

r: 

A vida na Terra faz parte de um amplo sistema interdependente, onde 
desenvolvimento e conservação não deveriam estar colocados em relação 
antagônica. Entretanto, a conservação impõe llmites para o uso de determinados 
ambientes naturais, pois a vida das espécies dependem da integralidade e da 
proteção de estruturas, funções e diversidade de muitos dos sistemas naturais 
existentes no planeta. Tanto quanto é importante salvaguardar sistemas naturais da 
Terra (florestas, matas, rios, oceanos, estuários, etc) que sustentam a vida, que 
mantêm a biodiversidade, é emergente reconhecer, conhecer e aprender com a 
diversidade cultural humana. 

r: 

r: 
r: 

r 
r 

É a diversidade cultural através de suas diferentes formas sociais, distintas 
do modelo dominante, que ao longo da história da humanidade tem apresentado 
"soluções" aos problemas de sobrevivência em determinados ambientes. Ela 
manifesta-se pela diversidade de linguagem, de crenças religiosas, de práticas de 
manejo da terra, na arte, na música, na estrutura social e em outros atributos da 
sociedade humana. 

r: 

As formas culturais são a complexidade mais rica da humanidade. Para se 
desenvolver e se manter a humanidade precisou e precisa de um conjunto de 
informações estruturadas segundo regras e informações que não são 
geneticamente inatas no indivíduo e que também não resultam no simples jogo de 
interações entre indivíduos e grupos. É através da cultura em sua dimensão material 
e simbólica que o homem estabelece a sua relação com a natureza. Portanto, "a 
cultura deve ser transmitida, ensinada, aprendida, quer dizer reproduzida em cada novo 

r: 

r: 
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individuo no seu perlodo de aprendizagem, para se poder auto-perpetuar e para perpetuar 
a afta complexidade sociel' (Morin, 1992). 

Guaraqueçaba, a região alvo deste estudo (ver mapa a seguir), mantêm em 
seu território aspectos importantes da diversidade biológica bem como da 
diversidade cultural. 

,,......, 
É uma região especial sob a ótica mundial de conservação ambiental. Esse 

caráter justifica-se por possuir parte da maior área contínua de Floresta Atlântica; 
por apresentar uma significativa diversidade ambiental, contendo inúmeras espécies 
de animais e vegetais ameaçadas de extinção; e, por abrigar várias Unidades de 
Conservação (SPVS, 1992). A nível internacional está incluída na recém criada 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e nacionalmente está abrangida por uma 
APA' - Area de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, que permite a propriedade 
privada e o uso controlado dos recursos naturais. A área total é superior a 300.000 
ha, incluindo importantes extensões de estuário, ilhas, mangues e planícies 
costeiras. 

r: 

Aproximadamente 40% da área de Guaraqueçaba ainda está muito bem 
conservada, resultado do processo de "isolamento" e de ocupação que a 
mantiveram à margem do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado do 
Paraná É importante ressaltar que o tipo de desenvolvimento adotado pelo Estado 
teve como consequência a destruição de mais de 95% de sua cobertura florestal 
original (SPVS, 1992). 

Dentre os principais problemas existentes na região de Guaraqueçaba estão: 
extrativismo de alguns de seus recursos naturais corno o palmito, madeiras nobres e 
recursos pesqueiros; o uso inadequado de boa parte de seus solos; grandes 
empreendimentos como a bubalinocultura, a atividade turística desordenada e a 
especulação imobiliária. 

Concomitante às características ambientais, é reconhecida a - ainda presente 
- diversidade sociocultural da população local, constituída basicamente por 
pequenos produtores rurais e pescadores artesanais. Os pescadores artesanais, 
categoria social privilegiada para efeitos de análise deste trabalho, tem 
características sócio-culturais e "formas tradicionais de produção" específicas. 
Embora a produção esteja "integrada desde o infcio de sua formação na pequena 
produção mercantil simples, estando, portanto, integrada no sistema de trocas, possui em 
sua dinâmica interna elementos das chamadas 'economias tradicionais' centradas na 
produção de valores de usa" (Cunha, 1989). 

,r- 1 As Áreas de Proteção Ambiental (APA's), de acordo com a Resolução do CONAMA nº 1 O, de 14 de 
dezembro de 1988, "são unidades de conservação, destinadas a proteger e conservar a qualidade 
ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da qualldade de vida da 
população local e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais". Além disso, 
conforme o Decreto nº 90.883, de 31 de janeiro de 1985, artigo 1 º, a APA de Guaraqueçaba tem o 
objetivo "de assegurar a proteção de uma das últimas áreas representativas da Floresta Pluvial 
Atlântica, onde encontram-se espécies raras e ameaçadas de extinção, o complexo estuarino da 
Baia de Paranaguá, os sitias arqueológicos (sambaquis), as comunidades caiçaras Integradas no 
ecossistema regional, bem como controlar o uso de agrotóxicos e demais substancias .químlcas e 
estabelecer critérios racionais de uso e ocupação do solo na região" 
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- A problemática posta pela conservação e desenvolvimento se evindecia na 
região. E coloca o desafio da melhoria da qualidade de vida para esta população, 
reconhecendo e apoiando suas características sócio-culturais e organizativas, o que 
a torna diferente no "modo de viver". Tal · desafio impõe-se rupturas com a 
concepção linear e monolítica do modelo dominante de desenvolvimento, que só o 
concebe numa única linha e direção, abstraindo-se as diversidades sociais e 
ambientais. r- 

r: 

As características específicas de Guaraqueçaba trazem o repensar da gestão 
do espaço/território econômico, sociocultural, ambiental, aprofundando o conceito e 
a prática de uso sustentável dos recursos naturais renováveis, a partir dos 
parâmetros do saber técnico-científico em permanente interface com os saberes 
acumulados pelas populações tradicionais locais. 

r 

Este relatório toma a problemática colocada, até então, como pano de fundo, 
e consiste na tentativa de sistematizar os levantamentos realizados em algumas das 
comunidades estuarinas, selecionadas previamente, bem como na literatura 
disponível sobre o tema. Pretende-se descrever sumariamente a organização 
econômica social e cultural presente, correlacionando-as a um espaço/território e 
vivenciada no tempo passado e presente. 

r 

Focalizar-se-á, a seguir, a estrutura do trabalho, resumindo os temas básicos 
constantes em cada item. O primeiro capítulo trata dos princípios conceituais 
orientadores deste trabalho, relativo a constituição e discussão sobre populações 
tradicionais e sua relação com as unidades de conservação. 

r> 

No segundo procura-se reconstituir brevemente o processo histórico de 
ocupação da região de Guaraqueçaba, ressaltando a formação das comunidades. 
No terceiro capítulo conceitua-se o principal segmento social alvo deste trabalho, os 
pescadores artesanais, e apresenta-se um quadro síntese das principais 
características das comunidades pesquisadas. 

No quarto e quinto capítulos pretende-se apontar as características 
fundamentais das formas de organização econômica, e, alguns dos principais 
elementos que estruturam a organização sociocultural das comunidades. 

Por fim, apresenta-se as reflexões finais e indicativos para o tratamento das 
populações tradicionais e a gestão ambiental na APA de Guaraqueçaba. 

Este estudo procedeu a levantamentos preliminares da história das 
comunidades, contada pelos moradores mais antigos, bem como a informações 
atualizadas das condições de vida, apreendendo os fatores endógenos e exógenos 
que ameaçam a organização do segmento social analisado. 

O desenvolvimento do trabalho se deu no período de 01 de setembro a 31 de 
dezembro de 1994. Foram realizadas quatro fases de campo, onde entrevistou-se 
dezenove moradores e seus familiares, resultando em cerca de 40 horas de fita 
cassete gravada. A equipe esteve constituída por um antropólogo, um sociólogo e 
um estágiario de ciências sociais. 

] 
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1. PRINC/PIOS CONCEITUAIS 

Assumindo como fundamento que a população tradicional da APA de 
Guaraqueçaba, constitui-se como parte intrínseca nos processos de conservação e 
que ela deve ser parceira no uso adequado dos recursos naturais, dos quais 
depende, entende-se como necessário estabelecer aqui um referencial mínimo 
relativo à constituição e discussão internacional e nacional sobre populações 
tradicionais e sua relação com unidades de conservação. 

r· 
r 

É importante marcar, desde já, que grande parte da discussão acerca de 
populações tradicionais e unidades de conservação está assentada na relação 
dicotômica existente pelo pensamento contemporâneo que trata da relação entre o 
homem e a natureza, como se fossem entidades estanques e dissociadas entre si. 

r: 1.1. Populações tradicionais no contexto internacional 

r· 
A natureza, tem sido vista como o "paraíso perdido", a exigir medidas que 

garantam a preservação de áreas naturais. Neste sentido é que na segunda metade 
do século XIX, desenvolvem-se as bases teóricas e legais para se reservar grandes 
áreas naturais, através dos parques nacionais americanos - criação do Parque 
Nacional de Yellowstone, em 1872. Esse modelo de conservacionismo se espalhou 
rapidamente pelo mundo, reafirmando a dicotomia "povos "e "parques" (Diegues, 
1993). 

r: 
r: 
r 
r Somente na metade desse século, em 1962, no Terceiro Congresso Mundial 

de Parques Nacionais, em Bali-Indonésia, é que começa a aparecer de forma mais 
clara a necessidade de se discutir e buscar medidas aplicativas para a relação entre 
populações locais e unidades de conservação. Principalmente porque a realidade 
dos países de Terceiro Mundo é absolutamente diferenciada da americana e 
européia, no que tange a existência de populações tradicionais - indígenas, 
pescadores, ribeirinhos, coletores, pequenos agricultores -, em áreas definidas para 
parques nacionais ou outras unidades de conservação. r: 

r: 

,-. 

Entretanto é na Conferência da UICN sobre Conservação e Desenvolvimento, 
em Ottawa-Canadá, em 1986, a relação entre populações tradicionais e unidades 
de conservação fica mais explicitada. Recomenda-se, "de maneira mais incisiva que os 
povos tradicionais não devem ter seu modo de vida alterado se decidirem permanecer na 
área do parque ou que não sejam reassentados fora dele sem seu consentimento" (UICN, 
1986, ín Diegues, 1993). O Workshop nº 3, da mesma conferência, que tratou de 
povos tradicionais e o desenvolvimento sustentado, decidiu convocar governos, 
ONGS e outras instituições, recomendando-os a: 

- 
a) a reconhecer a relação particular que esses povos mantêm com a 
natureza, 
b) a assegurar aos povos tradicionais (indígenas, tribais e tradicionais) 
a participação no controle de uso dos recursos compartilhados, 

4 
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e) a assegurar que os governos necionels dêem atenção necessária às 
necessidades e aspirações dos povos tradicionais cujos territórios 
serão afetados pela criação de parques nacionais e reservas, 
d) a assegurar consulta e acordo desses povos no estabelecimento e 
menutençêo de parques (Diegues, 1993). 

- Na recente publicação da UICN/PNUMA e WWF, "Cuidando do Planeta 
Terra", de 1991, aponta-se que: 

,- 

"há cerca de 200 milhões de pessoas pertencentes a grupos 
autóctones, ou seja 4% da poputeçêo mundial, que vivem em 
ambientes distribuídos entre os gelos polares até desertos tropicais, 
passando pelas florestas úmídas. As terras onde vivem essas 
populações são, via de regra, pouco aptas para uma agricultura com 
alto consumo de energia externa ou para a produção de matéria prima 
para a indústria, mas representa comunidades culturais muito definidas 
com direitos históricos ao seu aproveitamento e ocupação. A cultura, a 
economia dessas comunidades se encontram indissoluvelmente 
vinculadas ao seu território e aos recursos naturais. O componente de 
subsistência de tais economias segue sendo ao menos tifo importante 
como o da comercialização. A caça, a pesca, a captura de animais com 
annadi/has, a coleta e o pastoreio são aínda fontes de alimentação, 
matérias primas e fontes de renda. Ademais, graças a essas atividades 
as comunidades autóctones podem perceber-se como grupos 
especiticos e confinnar a continuidade de seu passado e sua unidade 
com o mundo natural". 

I""' 

r: 

O mesmo documento enfatiza que não é possível que se queira congelar 
estas populações no tempo e nem tampouco só admiti-la assimilada à sociedade 
dominante, mas que é importante se buscar uma outra via, baseada na modificação 
de sua economia de subsistência, através da combinação de formas novas e 
antigas, as quais garantam a sua identidade social. 

r: 
Em 1992, o IV Congresso Mundial de Parques, em Caracas-Venezuela, tem 

como título "Povos e Parques". O título reflete, especialmente para a América do 
Sul, uma séria problemática a partir de dados publicados pela UICN (1992), que 
demonstra que em 86% dos seus parques têm populações permanentes. Essa 
reunião recomendou "um maior respeito pelas populações tradicionais, possuidoras, 
muito frequentemente de um conhecimento secular sobre os ecossistemas onde vivem, a 
rejeição da estratégia de reassentamento em outras áreas e sempre que possfvel, sua 
inserção na área de parque a ser criada" (Diegues, 1993). 

,,.-. 
Nas recomendações do VI Congresso reitera-se que "los espacios naf urales 

pueden contribuir en gran medida a conservar la diversidad cultural ai mismo tiempo 
que la bíologica. Las comunidades humanas que residen en e/los o en sus 
proximidades tíenen con frecuencia unas relaciones importantes y duraderas con el 
território" (U ICN, 1992, in Diegues, 1993). 

5 
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r: 
r: 

r: 

1.2. Populações tradicionais no contexto nacional 

É recente a preocupação com populações tradicionais em unidades de 
conservação no Brasil. Essa temática surge em meados dos anos 80, a partir da 
redemocratização nacional, com um tipo de ambientalismo mais ligado às questões 
sociais, crítico ao modelo de desenvolvimento altamente concentrador de renda e 
devastador dos recursos naturais. 

r: 

r 
r Esta nova concepção consubstancia-se na realização do Iº Encontro Nacional 

dos Seringueiros, realizado em Brasília, em 1985. A luta dos seringueiros da 
Amazônia, iniciada na década de 70, mas que emerge no panorama político no 
inicio dos anos 80, também é marcante na configuração dessa temática. O resultado 
deste movimento é a criação de Reservas Extrativistas2 em vários estados da 
Região Norte, como uma modalidade de Unidade de Conservação, incluída no 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 1990, que nasce da luta das 
populações extrativistas em garantirem o uso e a exploração auto-sustentável dos 
recursos naturais renováveis. 

r: 

r: Em 1986, quando da criação da Estação Ecológica da Juréia-ltatins, no 
Estado de São Paulo, ignorou-se a existência de centenas de famílias de "caiçaras" 
que habitavam a área. Entretanto, com a criação, pelos moradores da Juréia, da 
Associação dos Moradores da Juréia, apoiada por organizações não 
governamentais e científicas, por alguns políticos locais e técnicos governamentais 
sensibilizados pela questão social, o Estado passa a ter uma posição mais 
conciliatória, relativa a não transferência das populações tradicionais caiçaras de 
sua área de moradia (Oliveira, 1993, in Diegues, 1993). 

Em seguida, em 1989, na cidade de Altamira (PA), realizou-se o I Encontro 
dos Povos Indígenas do Xingu, cuja declaração final aconselha a "não destruir as 
florestas, os rios, que são nossos innãos, pois esses tertitôtios são sitias sagrados do 
nosso povo, morada do Criador, que não podem ser violados" (Waldman, 1992, in 
Diegues, 1993). 

Entretanto, como afirma Diegues (1993), há ainda no Brasil "uma forte 
reslstênd« de setores governamentais e não governamentais estritamente 

· 'preservacionistas' em considerar a pennanêncía das populações tradicionais que 
habitavam as áreas naturais posteriormente transfonnadas em parques e reservas". 

r> 

r: 

2 Reserva Extrativista "é o reconhecimento áreas de floresta, ocupadas tradicionalmente por 
seringueiros e outros extrativistas, como áeras de domlnlo da União, com usufruto exclusivo dos 
seringueiros organizados em cooperativas ou associações. Não há lltulos Individuais de propriedade. 
Nelas são respeitadas a cultura e as formas tradicionais de organização e de trabalho dos 
seringueiros, que continuarão a realizar a extração de produtos de valor comercial como a borracha, 
a castanha e muitos outros, bem como a caça e a pesca não predatórias, Juntamente com pequenos 
roçados de subsistência em harmonia com a regeneração da mata". (CEDI, CNS, CUT, 1989) ' •. 

r 
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1.3 Populações tradicionais: como definf-/as7; como inseri-las no contexto 
brasileiro? 

A história dos países de Terceiro Mundo, que reflete a história brasileira, é 
ainda marcada pela existência de diferentes formas econômico-sócio-culturais de 
uso dos recursos naturais por grupos populacionais à margem do sistema 
dominante de produção. 

,,...... 

Embora coexistam e por vezes articulem-se a este sistema, via de regra, não 
operam com a sua lógica, organizando basicamente a produção para a auto 
subsistência. Desta forma a sua reprodução econômica, social e cultural é distinta 
daquela existente na sociedade capitalista urbano-industrial. 

r: Diferente da situação americana, a maioria das unidades de conservação que 
vem sendo criadas no Brasil localizam-se em espaços/ecossistemas ocupados por 
populações tradicionais. 

r: 

r 

r: "Esses espaços são marcados pela presença de ecossistemas de 
fforestas tropicais, mangues, etc, considerados até agora como 
ecossitemas marginais, economicamente não rentáveis. Esses 
ecossistemas, pela natureza das formas pré-ceplteltstes de produção 
foram utilizados de forma não intensiva e, em muitos casos, bastante 
preservados, mantiveram-se escassamente povoados por populações 
indígenas, de extrativistas, de pequenos pescadores e agricultores. 
Dada a multiplicidade de formas sociais de produção em que essas 
populações estão inseridas não existe para elas uma denominação 
genérica. Em muitos casos, elas são denominadas de 'populações ou 
culturas treoicioneis" {Diegues, 1993). 

r: 
r: 

Não existe um tipo/modelo ideal de população tradicional, pois há 
especificidades de lugar/contexto local, regional e de tempo, onde cada uma destas 
sociedades se produziram e se reproduziram socialmente. Também não é possível 
imobilizá-las no tempo e no espaço, pois não são estáticas. Ao contrário, além de 
sua própria dinâmica, recebem permanente influência de fatores externos. 
Entretanto, o contato, a convivência com a sociedade capitalista não implica na 
transmutação de seus padrões culturais essenciais, assim como não é passivei 
imaginar que esses mesmos padrões são imutáveis ao longo da história destes 
grupos sociais. 

r 

r 

Desta forma, para efeito de análise, estaremos adotando uma caracterização 
proposta por Diegúes, 1993, a qual contribui para uma aproximação/identificação 
das populações tradicionais: 

a) dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os 
recursos naturais renováveis a partir do qual se construi um "modo de 
vida"; 
b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se 
reflete na etebomçõo de estratégias de uso e de manejo dos recursos 
naturais. Esse conhecimento é transferido de geração em geração por 
via oral; 

7 



r: 
r: 

r: 

r 
r: 

r 
r 
r: 

r> 

r 

r: 

.r 
r: 

r: 

·" 

e) noçêo de "território" ou espaço onde o grupo social se reproduz 
econômica e socialmente; 
d) moradia e ocupação deste território por várias gerações, ainda que 
alguns membros individuais possam ter-se desfocado para os centros 
urbanos e voltado para a terra de seus antepassados; 
e) imoottêncie das atividades de subsístêncía, ainda que a produção de 
"mercadorias" possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica 
numa relação com o mercado; 
f) reduzida acumulação de capital; 
g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às 
relações de parentesco ou compadrio, para o exercício das atividades 
econômicas, sociais e culturais; 
h) importância de mito e rituais associados à caça, à pesca, e 
atividades extrativistas; 
i) a tecnologia utilizada é relativâmente simples, de impacto limitado 
sobre meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do 
trabalho, sobressaindo o trabalho artesanal. Nele o produtor ( e sua 
famflia) dominam o processo de trabalho até o produto final; 
j) fraco poder polltico, que em geral reside com os grupos de poder dos 
centros urbanos; 
/) auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a 
uma cultura distinta das outras". 

1.4. Populações tradicionais: reflexões para pensá-las no contexto de 
Guaraqueçaba 

No processo de construção da pesquisa e de levantamento das informações 
em campo, definiu-se que um dos eixos centrais que orientaria o trabalho estaria 
orientado na temática e na conceituação das populações tradicionais. Desta forma, 
alguns questionamentos se colocaram para a reflexão: 

- Qual a validade deste conceito para explicar a realidade concreta dos povos 
que habitam a região de Guaraqueçaba?; 

- Constituem-se esses agrupamentos sociais em exemplos do que se 
caracteriza por comunidades ou culturas tradicionais? Por que?; 

- Quais as principais mudanças na estrutura sociocultural e econômica das 
populações locais ocorridas nas últimas décadas?; 

- É possível ainda hoje caracterizar os povos que habitam e trabalham na 
região da APA de Guaraqueçaba como sendo populações tradicionais?. 

Além da preocupação com a temática, sua conceituação e caracterização, 
coloca-se outra questão para a reflexão da problemática em que está inserido este 
trabalho: 

- Quais as implicações para se pensar em uma estratégia de conservação 
ambiental que não só leve em consideração a existência dessas populações 



tradicionais, mas, principalmente, perceba a necessidade concreta de envolvê-las 
ativamente na definição das estratégias de ação que objetivem a conservação dos 
ecossistemas, da biodiversidade? 

Estas são algumas questões que se pretende enfocar no presente trabalho. 
No entanto, é preciso destacar desde já que a análise aqui desenvolvida necessita 
ser aprofundada, as hipóteses levantadas precisam ser melhor exploradas e os 
questionamentos e preocupações acerca das perspectivas dessas populações 
tradicionais devem ser debatidos pelas instituições governamentais e pelas 
entidades não governamentais que atuam na área ambiental, em conjunto com a 
população residente tradicionalmente na região, ainda que com diferentes objetivos 
e orientações. 

r: 
r: 
r 
r- 

r: 
r 
r: 
r: 
r 
r 
r 

r 
r 
r- 
r 
r: 
r 
r: 
r- 

r 
r 
r 
r 
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2. GUARAQUEÇABA NO TEMPO E NO ESPAÇO 

r: Este capítulo pretende reconstituir brevemente o processo histórico de 
ocupação da região de Guaraqueçaba, do ponto de vista econômico e social, 
ressaltando a formação das comunidades estuarinas e apontando a situação da 
atividade pesqueira atual. Buscar-se-á focalizar a formação das comunidades 
pesquisadas através da memória dos moradores entrevistados. 

r: 
r: 

2.1. Breve história da ocupação 

r: 
Durante a primeira metade do século XVI, os primeiros europeus, 

portugueses e espanhóis, chegam à região das balas de Paranaguá e 
Guaraqueçaba, habitada pelos índigenas de origem Tupi. Registros históricos 
estimam em torno de seis a oito mil índios no litoral paranaense, desenvolvendo 
atividades de lavoura e pesca. 

r 
r: 

r 

Na captura dos índios para comercializá-los, portugueses vindo 
principalmente de São Paulo, estabelecem-se às margens dos rios da região. Ali 
descobrem o ouro de lavagem e dão início ao primeiro ciclo econômico: o ciclo do 
ouro. Esta atividade provoca um intenso fluxo populacional que culminará com a 
primeira povoação em território paranaense, a Vila Nossa Senhora do Rosário de 
raranaguá (SPVS, 1994). 

No decorrer do século XVII ocorrerá o declínio da atividade mineradora. 
Contudo, ao longo dos vales dos rios, localidades já se desenvolvem e moradores 
constroem suas casas, produzem sua alimentação - 'a base de arroz, feijão, milho, 
mandioca e banana, e extraem das florestas e rios outros recursos para a 
alimentação e demais atividades. 

r 

Segundo o historiador Romário Martins (s.d.), "a caça, a pesca, os frutos 
silvestres e as roças de emergência foram o primeiro apoio possibi/itador da vida desses 
homens de aventura que aos poucos foram penetrando o sertão e lhe domando a braveza 
e lhe desvendando os mistérios". 

r: 

r: 

O século XVIII será marcado pela atividade agrícola, cuja produção 
excedente, principalmente a de banana e a extração de madeira será 
comercializada, através da rede de rios navegáveis, com os municípios próximos e 
exportada para a Argentina e Paraguai. Nesta época instalam-se as grandes 
fazendas, que têm suas atividades baseadas na mão-de-obra escrava, de origem 
negra. 

r": Em meados dos anos 1800, estabelece-se na Ilha do Superagüi uma colônia 
agricola de migrantes europeus, principalmente suíços. Plantam para a sua 
subsistência e comercializam o excedente. Constroem um engenho para o 
beneficiamento do café, do arroz e da mandioca, além de uma ferraria e uma olaria 
que supriam as necessidades da colônia. 

• 
IO 



No final do século XIX, com o fim da economia baseada no trabalho escravo 
e a construção de vias de acesso privilegiando o transporte terrestre - são 
construídas a estrada da Graciosa, ligando Curitiba-Paranaguá-Antonina e a 
estrada de ferro Curitiba-Paranaguá -, acontece o deslocamento das famílias 
nqricultoras provocando urna crise na produção regional (SPVS, 1994). 

r 
É ainda nesse século, em 1838, "que Cypriano Custódio de Araújo e Jorge 

Femades Correa, antigos proprietários de terras, construiram a Capela de Bom Jesus dos 
Perdões, na encosta do Morro Quitumb~. Em tomo da capela surgiram habitações e, em 
pouco tempo, a povoeçêo nascente ganha direitos de privilégios" (Alvar, 1979). É, em 
1880, que Guaraqueçaba se tornará município autônomo. 

O final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, representam o 
período de maior prosperidade para o município tanto em termos econômicos - com 
as culturas de arroz, cana-de-açúcar, mandioca, milho, feijão, e a exportação da 
banana e de madeiras -, quanto em termos culturais - a cidade é agitada com dois 
jornais, clube músico-literário, telégrafo, concurso de misses, etc. 

r: r- 

Ao longo dos anos de 1930 e 1940 instaura-se um processo de decadência. 
Uma grande crise da economia capitalista, de amplitude mundial, reflete-se na 
região. Reduz-se drasticamente a demanda pelos produtos regionais, a economia 
local enfraquece e os veículos de fomento cultural são fechados. 

A partir de então, os agricultores de Guaraqueçaba sem mais o fluxo do 
transporte marítímo e sem vias de acesso terrestres passam a produzir basicamente 
para a subsistência familiar, conjugando a atividade agrícola com a pesca para o 
consumo imediato. ,,... 

No final da década de 50 e ao longo das duas décadas seguintes, a região 
de Guaraqueçaba passa por novas transformações, "insteure-se na região um intenso 
processo de apropriação de terras por grande gropos econômicos, excluindo muitos 
produtores do acesso à tettz" (IPARDES, 1989). 

"Agricultores vendem suas ferras por preços muito baixos e 
abandonam a atividade agrícola. Muitos são expulsos de suas terras 
por jagunços das grandes empresas que se instalam na região, 
favorecidas de um lado pelos incentivos fiscais (crédito subsidiado, 
redução de impostos, etc) que o governo federal oferece aos 
emoresésio« interessados 110 cultive do cnt«, reflorestamento de 
palmito e criação de búfalos e, de outro, pela consttuçêo da PR-404, 
rodovía ligando Guaraqueçaba a Antonina, que, inaugurada em 1970, 
vem - por 'coincidência' - facilitar e favorecer a cometcietizeçêo dos 
búfalos, da madeira, do palmito e da banana, atividades incentivadas 
pelo governo federa!' (SPVS, 199'1). 

Reflexo deste processo se verificará no rearranjo que passa a ocorrer nas 
comunidades estuarinas. Parte considerável dos produtores agrícolas que vendem 
ou que são expulsos de suas áreas migram para fora da região, outra parte migra 
para as comunidades estuarinas. Instalados nestas comunldades procuram 

• li: 

11 

r 



- parte dos atuais pescadores, especialmente os mais jovens, não tem 
tradição na atividade, por isso mesmo não tem conhecimentos e condições técnicas 
para exercer práticas não-predatórias; 

- aumento do esforço individual para compensar as perdas de rendimento, 
pois hoje cada pescador arma mais e maiores redes; 

- aumento no número de barcos licenciados e motorizados, a partir de 
estímulos financiadores, em fins da década de 70 e início dos anos 80, obrigando o 
pescador a intensificar a pesca para saldar suas dívidas; 

,r- 
- maior eficiência na captura com a introdução nos anos 70/80 de redes de 

fibra sintética; 
r 

c) o uso generalizado de práticas predatórias, especialmente a diminuição no 
tamanho da malha nas redes, o uso de equipamentos como a tarrafinha ou "gerival", 
para a pesca do camarão que faz varredura na área de atuação e pode ser 
manuseado inclusive por mulheres e crianças. 

r 

Esta situação atual pode ser generalizada para toda a região estuarina e, 
certamente, tem maiores reflexos sobre a área de abrangência deste trabalho. Pois, 
As comunidades pesquisadas situam-se no "fundo" do estuário, cujo acesso aos 
recursos pesqueiros é mais limitado do que para aquelas que podem trabalhar em 
mar aberto. Nelas é mais aparente os reflexos da escassez de pescado, seja pelo 
aumento no número de pescadores ocasionado pelo fluxo migratório ocorrido nas 
últimas quatro décadas, o que ocasionou a sobrepesca sobre os recursos do 
estuário, seja também pela atual legislação ambiental incidente na área, com a 
implantação das unidades de conservação, que dificultou o acesso da população 
local a outros recursos naturais que compunham sua dieta, como a caça de 
subsistência, a extração de palmito para o consumo ou a venda, o corte da madeira 
para uso doméstico ou confecção de embarcações e apetrechos de pesca. r 

r 2.3. Fragmentos da história das comunidades pesquisadas 

r: 
Não há registros históricos que tratem sobre a ocupação das comunidades 

pesquisadas (ver mapa a seguir). A formação recente das mesmas pode ser inferida 
a partir da memória oral dos moradores mais velhos, especialmente a partir da 
trajetória de migração das famílias. 

Medeiros, localizada às margens do estuário, é a comunidade mais estável, 
no que diz respeito à sua constituição e fluxo migratório. Sua ocupação data no 
mínimo do século passado, pois os entrevistados mais antigos, na faixa etária entre 
70 e 80 anos, contam que ali nasceram seus pais e inclusive seus avós também. 

Antigamente a comunidade vivia da lavoura e da pesca. Plantavam muitas 
lavouras: "tanta coisa a gente tinha, plantava arroz, feijão, batata doce, cara, verdura, 
fazia farinha ... Até uns vinte anos atrás a gente vendia a produção de arroz, nessa época os 
comprador vinha negociá a compra do arroz na roça. Saiu muito arroz daqui, tencbeaes.e 

r 



r 
r: 

lanchadas, agora acabô tudo, nlfo tem mais comprador, todo mundo que sabe só faz uma 
rocinhe pro gasto". 

r: 
;-- 

As culturas do arroz e da mandioca possibilitavam estender as relações 
sociais e produtivas para além do núcleo da família e da comunidade. Os tempos de 
plantio e da colheita eram feitos na forma do mutirão, onde convidavam-se as 
pessoas, 50 às vezes 60 pessoas, da comunidade e das localidades vizinhas de 
Taquanduva, Massarapuã, São Miguel, dentre outras. Depois do dia de trabalho 
preparavam-se para a festa, sempre com fandango, que atravessava a noite e ia até 
a manhã do dia seguinte. 

A pesca era basicamente para o consumo familiar: "meu marido pescava pexe, 
camarão, catava ostra, mas naquele tempo vendiam muito poco". Enquanto a produção 
agrícola entrava em decadência, a atividade pesqueira ia se consolidando na sua 
relação com o mercado e a maioria dos homens passaram a dedicar-se a ela como 
sua principal atividade produtiva. 

r: As poucas famílias que migraram para Medeiros o fizeram nos últimos trinta, 
quarenta anos vindas especialmente de Taquanduva, Salvá, Barreiro e Rio das 
Caçadas. Relatam que após a "entrada dos fazendero de fora é que os agricultor tiveram 
que sal'. Alguns foram "expulsos" e a terra onde produziam "virou mato e taquara, 
coivara. Disseram que os morador que assinasse os documento iam tê serviço, mas 
tomaram tudo". 

r 

Esses empresários rurais também são conhecidos como "tomadores de conta 
de terras", sendo que uma das estratégias adotadas foi a de "engolir terras", ou seja, 
se os mesmos adquiriam o direito de propriedade sobre 100 hectares de terras, 
demarcavam uma área cinco vezes maior, apropriando-se muitas vezes de terras 
ocupadas tradicionalmente pelos moradores locais. 

Algumas destas comunidades já não existem mais, como é o caso de Barreiro 
e Saivá, onde todas as famílias foram embora do lugar, em decorrência dos fatores 
mencionados. 

r 
r: 
r: 
r- 

Em Massarapuã, a outra comunidade continental às margens do estuário, 
restam apenas quatro ou cinco moradores que são nascidos e criados na 
localidade. Até uns quarenta anos atrás existiam somente sete, oito casas, hoje são 
pelo menos vinte e oito. A maior parte daqueles que imigraram vieram das 
localidades de Boguaçu, Lavrinha, Pacotuva e Almeida. Vieram atrás do "ganho, do 
sustento pra familia". 

Eram agricultores e pescadores que gradualmente foram abandonando a 
agricultura e dedicando-se exclusivamente a pesca. A comunidade de Lavrinha 
desarticulou-se completamente e a de Boguaçu, segundo depoimento de uma 
entrevistada, "não tem ninguém lá, agora. Compraram tudo ... Um nome lá compro tudo, 
não sei de quem era isso. Tá tudo cercado desse lado". 

r- Uma das famílias entrevistadas que se instalou em Massarapuã há trinta 
r- anos, foi a que por maior número de localidades passou. A matriarca da familia 
.r-- 
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r: 

r: 
r: 

nasceu em Utinga, perto do Batuva, região tradicional de agricultores familiares, 
migrou pela primeira vez para Ilha das Peças onde casou-se e lá viveu por quase 
vinte anos. Daí até fixar-se em Massarapuã, morou em pelo menos mais cinco 
comunidades. Na maioria das vezes a mulher ou o marido tinham algum parente ou 
compadre para onde deslocavam-se. 

No seu depoimento relembra que o marido "sempre fava atrás deonde fava 
dando o pexe, a pesca. As vez ele chegava e dizia, nlfo carpe mais, nlfo limpa que amanhã 
nôis vamo embora. Assim que ele tratava de ir eu ia embora. Ele chegava e dizia: 'não 
quero mais vive aqui, quero ir lá, pra lá tá dando', ia sempre atrás do pexe". 

- A comunidade de Ponta do Lanço, uma das três localidades pesquisadas 
localizada na Ilha Rasa, é a que hoje encontra-se em um processo acelerado de 
decadência, tem somente cinco a seis famílias moradoras. Estas famílias, e mesmo 
as de outras comunidades pesquisadas, relembram que a localidade há uns 
cinquenta anos atrás era muito grande, havia pelo menos umas quarenta famílias 
moradoras. Aos poucos este número foi diminuindo, e na última década acelerou-se 
a migração das famílias, principalmente para Paranaguá. 

r> 

r: 

Uma das entrevistadas, 65 anos, conta que nasceu e se criou na localidade. 
Seus pais vieram de Borrachudo, o pai era pescador e a mãe plantava no interior da 
ilha. O seu marido, nascido em Tagaçaba e seus pais em Serra Negra, veio morar 
em Ponta do Lanço quando já estava jovem. Aprendeu a pescar, fazer rede e tarrafa 
com um tio que morava na comunidade. Além de pescar relata que também 
plantavam na ilha. 

O filho do casal que teve que fechar sua casa de comércio há dois anos, 
analisa a situação de decadência da comunidade na -declaração que segue: 

r 

"Ponta do Lanço diminui porque o pexe escasseo e as pessoa foram 
pra Paranaguá, no Valadares, na Costera, procurando emprego e vida 
melhor. A maioria dos pescador não tinha canoa boa e só rede e 
tarrafa que eles mesmo fazia, quando se estragava ou se perdia tinha 
que pegar rede de outro pra trabalhá, tendo que dividi o ganho. Como 
não queria dividi acabava saindo da ilha. Além disso, teve uma época 
que o lbama multava e tomava a rede, tarrafa e os pexe de quem não 
tinha documento de pescador ou Unha tarrafa de malha miúda. As vez 
o pescador tinha que ficá escondido no mangue até eles passar. e por 
isso salram. Nas Gamela também tinha bastante gente e hoje só tem o 
sr. Moacir que mora lá sózinho". 

r: 

r: 

A comunidade de Ilha Rasa, localizada na ilha de mesmo nome, antigamente 
denominava-se Ponta do Lanço de Baixo. Contam os entrevistados que a formação 
da mesma ocorreu a partir de uma "transferência" dos moradores da Ilha das 
Gamelas, situada ao lado da localidade. 

r: 

,r- 
"Na virada da Ilha Rasa tem a das Gamelas, aquilo era cheio de casa, 
teziem casa desde lá de cima do morro até cá embaixo, aquelas casa 
de 'perna comprida', tinha muita casa assim. A gente quando era 
pequeno passava ali de canoa a remo e via aquelas casa parecida com 
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r: 

as casa de beira de rio, tudo de 'perna comprida' Agora tem só duas 
famflia que mora aN nas Gamelas". 

Uma das entrevistadas, 66 anos, chegou à comunidade há mais ou menos 
trinta anos, tendo residido em Mariana, outra localidade da ilha, por sete anos. 
Relembra que desde que mora ali a situação é relativamente estável com relação ao 
número de famílias residentes. Poucas pessoas chegaram de fora, algumas 
casaram-se e permaneceram no local, enquanto que um número maior de 
moradores migrou para Paranaguá, em busca de outras condições de vida. 

Esta entrevistada conta que os moradores mais antigos diziam que os 
"primeiro que moravam ali vieram do (taqui, da Caçada, que eram acostumado com 
lavoura. Faziam valeta bem funda em roda da roça interinha, pras formiga não passarem. 
Hoje ninquém aguenta nem plantá mais ... plantavam mandioca, arroz pro gasto". Parece 
que um dos fatores que íntlulram no decréscimo da atividade ayrlcola foi o problema 
das formigas, "formiga tatu" como chamam os moradores, que acabavam com 
qualquer plantação que fosse feita no interior da ilha. 

r: 
Outro morador de Ilha Rasa, 58 anos, natural da comunidade, diz que seu 

pai, nascido também ali, sempre foi pescador, que não trabalhava com roça porque 
a terra não é boa. Sua família sempre viveu da pesca e da comercialização. Relata 
que antigamente "viajava todos os dia pra Paranaguá, que sempre foi nossa praça, pra 
entregá o pexe na mercado. O pexe naquele tempo tinha uma barbaridade. Hoje, eu fico 
um dia, dois dia pra levá 70 quilo. Naquele tempo quando era moço, já tinha canoa com 
motor, dava um lanço e pegava 200, 300 quilo, hoje precisa dois, três dia para levá cem 
quilo. Hoje o pexe fá muito escasso". 

- 

A comunidade de Almeida, localizada também na Ilha Rasa, pelas 
informações da maioria dos entrevistados é a de reestruturação mais recente. Os 
moradores das demais localidades da ilha dizem que Almeida até uns vinte, trinta 
anos atrás era pequena, tinha cerca de oito, dez casas. Hoje é a comunidade com 
maior número de famílias residentes, cerca de cinquenta casas com duzentos 
moradores. 

r: 

Almeida começou a receber o fluxo migratório que a definiu tal qual está hoje 
em dia há duas, três décadas atrás. Este período coincide, segundo declaração de 
al-guns entrevistados, "quando as companhia entraram na região do ltaqui, Pacotuva e 
Taquanduva, desde os morro até os mangue, compraram terra e mandaram embora os 
agricultor que trabalhava lá e não deram emprego pra eles". 

r: 

Os dados da pesquisa de campo demonstraram que não há moradores 
antigos, com mais de sessenta anos, or igínáríos de Almeida. A maioria da 
população nasceu, constituiu família em outra localidade e em determinado 
momento migrou para Almeida. As principais comunidades de origem ou de 
passagem destes entrevistados são: ltaqui, Taquanduva, Tromômo, Engenho e 
Caçada. Sendo que pelo menos Caçada e Engenho já não existem mais. 

16 
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Um dos entrevistados, 58 anos, que veio de Tromômo há mais ou menos 
trinta anos, diz que antigamente as pessoas plantavam e pescavam, mas que foi 
ficando cada vez mais difícil viver só da agricultura e "todos" foram se dedicando 
exclusivamente a pesca. Desta forma, como· as comunidades onde moravam 
ficavam na transição dos rios para o estuário, e as condições físico-geográficas 
eram desfavoráveis, procuraram outros lugares onde pudessem praticar mais 
facilmente a pesca. 

r 

"Aquí é mais fácil de pescá, o povo gostava de pescá, mas lá no nosso 
porto a maré seca não chegava, porque lá era mole, era fama e depois 
era rio. Se causo a gente queria saí cedo, chegá de noite tem que ter 
maré cheia, então aquí é mais fácíf chegá ... chega qualquer hora, sai 
qualquer hora, então é mais técit', 

Outra entrevistada, 48 anos, nasceu em ltaqui, veio criança para Almeida, 
casou-se, foi morar novamente no ltaqui, depois em Engenho e há uns cinco anos 
voltou para Almeida, onde estão seus irmãos e outros parentes. Relata que outras 
pessoas que estão na comunidade já fizeram como ela, andaram por vários lugares 
até decidirem se assentar. Diz que um irmão seu ''já morô em vários lugar, morô fá 
onde eu morava também, moro no Boguaçu, lá no Engenho e de lá veio pra cá. Porque as 
pessoa que mora em um lugar deve de se! pra outro lugar, eu acho que é assim, porque 
não tem uma pessoa que nasce naquele lugar e viva sempre ... Tem que sei, procurá um 
lugar melhó pra se vivê. Eu pra mim é assím. Porque tudo lá daonde eu morei, tudo eles 
saiu". 

r: 
Os fragmentos apresentados dizem respeito ao processo histórico pelo qual 

vem passando a região de Guaraqueçaba, ao longo deste último século. Embora a 
pesquisa tenha sido realizada em uma área especifica, envolvendo somente cinco 
comunidades de pescadores artesanais, os dados relativos à migração, à circulação 
da população em um território mais amplo permitem visualizar o movimento no 
tempo e no espaço das transf armações ocorridas nas comunidades continentais e 
estuarinas de uma determinada parcela do território da região como um todo. 

r 

r É histórica a ocupação humana, tanto no espaço continental quanto 
estuarino. Até o início deste século, a atividade agrícola definiu esta ocupação, que 
aos poucos deixou de ser predominante para dar lugar à atividade pesqueira. O 
arcabouço social e cultural acumulado pela população nas suas relações sociais, 
nas suas relações com o ambiente sofreram modificações. O conhecimento 
acumulado ao longo das gerações, transmitido pela oralidade de pais para filhos, 
transformou-se em fragmentos na memória dos moradores mais antígos, os quais 
vão sendo lr ansmitidos, porém ayora sem a força da prática, da vivência concreta. 

r 

Para poderem dispor dos diferentes recursos naturais de que se utilizam, fez 
se necessário o aprofundamento do conhecimento a respeito das variedades das 
espécies, de seus ciclos reprodutivos, da localização de seus habitats naturais, das 
formas de manejo apropriadas, etc. Os pescadores aprenderam com seus pais ou 
parentes próximos como conduzir e remar uma canoa, como e onde pescar, a 
dínâmica das marés e dos ventos, os complexos calendários reprodutivos das 
espécies, as técnicas adequadas para cada atividade pesqueira, etc. Os relatos 
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históricos apresentados pelos entrevistados demonstram que há um saber sobre o 
estuário que remonta, pelo menos, há dois séculos de história. 

A utilização do espaço estuário e de seus recursos mantinha um conjunto de 
mecanismos internos incorporados na organização econômica, social e cultural, que 
regulavam o uso e manejo das espécies. 

O conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos naturais pode ser 
evidenciado na fala de dois pescadores, transcrita no estudo de Cunha: 

r: 

" ... costumava caçar no vento oeste, principalmente até o mês de 
agosto. Do mês de agosto em diante (os animais) estão se criando, ai 
também vão emagrecer ... " (pescador, Ilha das Peças, 1989, in 
Cunha, 1989). 

"A canoa era feita de qualquer pau, sendo grande se faz com qualquer 
uma. Agora tem que saber, conhecer o que é melhor - a madeira muito 
pesada não é bom. As preferidas é o guapuruvu, o cedro, são madeira 
leve. E tem época para cortar - na minguante. A madeira no crescente, 
quando corta no crescente a água tá nos galhos e decerlo na 
minguante ela vem para a raiz. Então se o camarada coita na 
crescente ... à madeira começa a escorrer água. Tem época sim" 
(pescador de Tromômo, 1989, in Cunha, 1989). 

r 

Um dos entrevistados, 71 anos, de Massarapuã relembra que "Camarão era 
aqui no porto, ninçuém saia pra fora. Só empurrava a canoa e enficava lá. Porque naquele 
tempo era de engôdo. Amarrava a canoa lá, a popa da canoa numa vara, a proa aqui 
noutra a daqui tarrafeava. Jogava aquela bola assim de barro com peixe, então, ali caçava 
camarão. Era tempo bom ... agora não existe mais nada, ·agora atravessa uma rede et, que 
põe uma redinha para matá pescadinha de caceio, assim como põe a gente tira, não vem 
nenhum pexe pra come". 

,,... 
1 

A perda de vários aspectos econômicos, sociais e culturais que constituíam o 
'modo de viver' da população se redefine nas novas relações estabelecidas com o 
ambiente estuarino, onde o conhecimento foi aperfeiçoando o saber-fazer da 
atividade pesqueira, recriando as relações entre os homens e entre os homens e o 
meio ambiente com o qual interagem. 

r 

Na última década um outro processo já em curso tem se acelerado, que é a 
saída definitiva de um contingente significativo da população para a periferia da 
cidade pólo, Paranaguá. Lá deixarão de ser o que os constituiu como grupo social, 
pescadores artesanais, e passarão a ser somente trabalhadores urbanos 
desqualificados, mal remunerados, sem identidade com o ambiente e com um grupo 
social. 

r-- 
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QUADRO DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

ENTREVISTADO COMUNIDADE ATUAL LOCAIS VIVIDOS ANTERIORMENTE 

1 Medeiros Barreiro 

2 Medeiros - - 
3 Medeiros Paranaguá 

4 Medeiros -- 
5 Medeiros -- . - ----~------ - 
6 Medeiros Serra Negra, Rio das Caçadas 

7 Medeiros Barreiro, Taquanduva 

8 Massarapuã Boguaçu 

9 Massarapuã -- 

10 Massarapuã Lavrinha 

11 Massarapuã Lavrinha, Pacotuva 
Ullnga, Peças, Guananituba, Peças, Rio do Cedro, 

12 Massarapuã Teixeira, Pacotuva, Medeiros, Mariana, Almeida 

13 Ponta do Lanço -- 
- 

14 Ilha Rasa -- 
15 Ilha Rasa São Paulo, Ponta do Pasto, Mariana 

16 Almeida ltaqui, Almeida, ltaqui, Engenho, Taquanduva 

17 Almeida ltaqui, Taquanduva, Tromômo 
Laranjeiras, Taquanduva, Veloso, Massarapuã, 

18 Almeida Mariana 

19 Almeida ltaqui, Tromõmo 

r onto: srvs- Pt1!,qt1l'.,n do entupo, out.rnnv, 1904. 
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r 3. AS COMUNIDADES PESQUISADAS 

- 
Neste capítulo pretende-se conceituar o principal segmento social que vive 

na e da área, os pescadores artesanais, bem como apresentar um quadro síntese 
com as principais características das comunidades pesquisadas. 

3. 1. Pescadores artesanais 

r 

O segmento social objeto deste trabalho são os pescadores artesanais. 
Entretanto, não basta designá-los, é importante compreendê-los no universo da 
atividade pesqueira. Neste sentido, tanto os trabalhos acadêmicos como os técnicos 
classificam os pescadores em: pescadores-agricultores, pescadores artesanais e 
pescadores industriais. Segundo Maldonado ( 1986), esses segmentos sociais 
podem ser assim definidos: 

a) pescadores-agricultores - aqueles que pescam e plantam para consumir e 
comercializar o pequeno excedente; praticam uma pesca simples, sem acesso a 
longas distâncias no mar; 

b) pescadores artesanais - aqueles que têm na pesca sua principal fonte de 
renda; embora a sua produção esteja voltada para o mercado, também destina-se 
ao co1 isumo domóstlco: cm acteriza so poln shnpllcldado Iocnolóulca e polo baixo 
custo da produção, oriunda de grupos de trabalho formados por referenciais de 
parentesco; 

r c) pescadores industriais - aqueles vinculados à pesca empresarial, com 
relações de trabalho exclusivamente patronais; este tipo de produção caracteriza-se 
pela dissociação entre pescador e pescado. 

r: 

Essa classificação permite refletir sobre a constituição histórica dos 
pescadores artesanais na região. Nas primeiras décadas deste século a maioria das 
comunidades do estuário praticavam a pesca e a agricultura simultaneamente. Da 
produção agrícola tirava-se um excedente para ser comercializado, principalmente 
da cultura do arroz, já a pesca era basicamente para o consumo doméstico. 

Em Medeiros de Baixo, uma das entrevistadas, de 70 anos, conta que nasceu 
e se criou na localidade, que ali seu pai plantava "mandioca, arroz, cana-de-açúcar, 
cará e outras coisas pro gasto, o que dava de sobra era pra vendi}. Ele só pescava pro 
consumo, não tinha rede nem nada, também, não tínha pra quem vendê o pexe". Lembra 
ainda que quando casou ela e o marido plantavam para o consumo da família e o 
arroz que era excedente era vendido para Paranaguá: "meu marido pescava pexe, 
matava camarão, catava ostra, mas naquele tempo vendia muito poco, não tinha pra 
quem". 

Também em Massarapuã os moradores mais antigos compartilham destas 
lembranças, do tempo em que praticava-se a agricultura e a pesca. "Meu pe! plantava 
pra despesa e também pra vendê. Agora ninguém planta mais o arroz pra vendê, não tem 
preço, não tem comprador. O preço do arroz era mícharia, barato mesmo, todos os 
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r: morador mais antigo fazia o mesmo ( .. .) Nesse tempo a pescaria não dava nada não, não 
tinha essa concorrência de pexe que compra agora, pexe e camarão, não tinha. Era só pra 
despesa a pescaria que ele faziaº (entrevistado de Massarapuã). r: 

r: 
r: 

As relações entre terra e mar eram contínuas e complementares, até então. 
Com as transformações pelas quais· passou a região, com a decadência da 
atividade agrícola; a venda e expulsão dos produtores de suas áreas, dando lugar 
as grandes empresas agropastoris, reflorestadoras e especuladores imobiliários; e a 
constituição de um mercado demandante de produtos pesqueiros, foi gradualmente 
transformando os pescadores-agricultores apenas em pescadores, pescadores 
artesanais. 

r: 

r: 
O abandono quase definitivo da atividade agrícola nas comunidades 

estuarinas está praticamente consolidado. Na área pesquisada somente 15% das 
famílias ainda mantêm algum roçado, exclusivamente para consumo doméstico e 
praticado pelas pessoas mais velhas das localidades. 

Os mais velhos falam com saudosismo do tempo em que podiam fazer as 
duas atividades, entretanto é consenso que "pra se vivê tem que ser com a pescaria, é 
dela que vem o sustento da gente" (entrevistado de Almeida). 

Os homens adultos e os mais jovens, aqueles acima de trinta, quarenta anos 
já se criaram só na atividade pesqueira. Como diz o filho de uma entrevistada de 
Massarapuã, um jovem de 25 anos, "lavora já não é com nôis. lavora é só pra gente 
antiga, pra essa turma que já tem 50, 60 anos. Rapaziada que tem 25 anos, 20 anos, não 
vão pro mato". 

Desta forma, no decorrer da segunda metade _deste século, aquela população 
que já tinha um conhecimento acumulado sobre como manejar as terras, as 
florestas, os animais, as águas doces e estuarinas, dedicar-se-á mais intensamente 
a produzir, a viver especialmente dos recursos existentes e disponíveis no estuário. 
Identificando-se exclusivamente como pescadores, como pescadores artesanais. 

r 
r: 

3.2. Slntese das caracterlstícas das comunidades pesquisadas 

rr-. A investigação para este trabalho ocorreu em cinco comunidades localizadas 
no interior do estuário, na área compreendida pelas Enseadas do ltaqui, do Benito e 
do Saquinho e no Rio dos Medeiros. Três delas estão na Ilha Rasa, são elas: 
Almeida, Ponta do Lanço e Ilha Rasa. As outras duas localizam-se no continente, as 
margens do estuário: Massarapuã e Medeiros de Baixo. 

,,...... 

r: 
Estas localidades com cerca de 500 pessoas, dispõe de alguns serviços e 

características que podem ser visualizadas no quadro a seguir. 

r 

r· 

21 



r 
r: 
r: 

QUADRO SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES PESQUISADAS r 
r: Comunidades Medeiros Massarapuã Almeida Ilha Rasa Ponta do 

Caraclerlstlcas de Baixo Lanço 

Distancia de Paranaguá (em milhas) 8 12 15 16 17 

Distancia de Guaraqueçaba (em milhas) 12 8 7 6 5 

Número de Residentes Fixos • 136 85 198 135 33 

Número Ocupadas 37 28 42 32 6 

de Desocupadas 2 . 2 4 2 

Residências• Turistas . - . . 3 

Comércios 2 2 5 4 . 
Escola (11 a 4' série} 1 1 1 . 1 

Mini-rosto de Saúde . - . . 1 

Posto Telefônico . - . . 1 

Associação de Moradores 1 . - - . 
Barracão para Festas Comun!lãrlas 1 . - 1 . 

tg1ejas (C-Católlca; B-Batlsta; A-Adventista; C,B AD,C AD, B, A, C e e 
AD -Assernbéla de Deus} 

Peixes em geral XXX XXX XXX XXX XXX 

Atividade Camarão XXX XXX XXX XXX XXX 
Sardinha X XX X X X 

Manjuba . - - XX - 
Principal Caranguejo X X XX X X 

Ostra X X X X X 
. 

Siri XX . - - . - 
Agricultura XX XX X - - 

Cestaria XXX - - - - 
Atividades Cerâmica X - - - - 

Artes a- Rede para pesca X X X X X 
Complemen- nalo Confecção barco/ XX - - - - 
tares canoa 

Bordador de barco/ - - X - - 
canoa 

Poço - - X X X 
Águ.1 C11hm com11111\:\1la X X X . - ------------ -·--~- -~- ------·--- ~--~---- -·-··--- ·- -~- ----- -------- -----·------ 

Nascente/rio X X - - - 
Serviços Luz Energia elélrfca X X - - - 

Gás/querosene/vela . - X X X 
Sanea- Casinha X X X X . 
menta "Maio" X X X X X 

XXX • grande fmportancla; XX - média lmportancla: X - pequena Importância 

r 
r: 
r: 

r: 

r: 
r 
r: 
r- 

r: 

r: 
r 

r: 

,,-., 

Fonte: SPVS- Pesquisa de Campo, ou!/nov. 1994. 

• FUNPAR, 1994. 
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O quadro apresenta elementos que merecem maiores comentários, 
especialmente no que diz respeito aos serviços de água, luz, saneamento, oferta de 
saúde e de educação. 

r: 
r- Em Medeiros, há mais ou menos quinze anos, a comunidade em conjunto 

com o serviço de extensão rural do Estado construíram um reservatório e 
canalizaram água para a maioria das residências. Contudo, há mais de seis meses 
as instalações principais estão comprometidas por terem estragado e o 
abastecimento de água tem sido feito em um rio das proximidades, o que vem 
dificultando a vida dos moradores locais. 

As mulheres de Massarapuã, há uns quatro anos atrás, conseguiram da 
Prefeitura a doação de uma caixa d'água para o uso coletivo. Entretanto a 
quar illdade armazenada não é suficiente e apenas as casas localizadas próximas é 
que dispõe de água. Os demais moradores abastecem-se em nascentes ou olho 
d'água. 

Em Almeida, a Prefeitura construiu um reservatório, entretanto como não há 
água suficiente e de qualidade na comunidade, o mesmo não está em 
funcionamento. A maioria dos moradores continua usando água de poço, que é 
ínsuficiente e salobra. As duas outras comunidades, Ilha Rasa e Ponta do Lanço, só 
dispõem de poço para abastecerem-se de água. 

Observa-se a precariedade no abastecimento de água em todas as 
comunidades, sendo esta uma das maiores necessidades e a existência de serviço 
adequado e eficiente é uma das demandas principais dos moradores. 

r- 

A energia elétrica é outro dos serviços demandados pelas comunidades que 
não os possuem, como é o caso daquelas localizadas na Ilha Rasa. Nesse sentido, 
estudos vem sendo desenvolvidos pela COPEL (Companhia Paranaense de 
Energia), a fim de estenderem a eletrificação para as comunidades de Almeida, 
Ponta do Lanço e Ilha Rasa. 

O saneamento básico, relativo ao destino adequado dos dejetos é um 
problema comum e dos mais graves nas comunidades. Como não há fossas no 
local, os moradores defecam diretamente no "mato" ou em casinhas, sem nenhum 
tipo de tratamento. Este problema conjugado à precariedade do abastecimento de 
água tem contribuído significativamente para o alto índice de verminose presente na 
reyiãu corno um lodo. Também são expressivos os problemas de pele observados, 
que certamente estão correlacionados ao quadro apresentado. 

r: 

Com relação à oferta dos serviços de saúde, há somente em Ponta do Lanço 
um mini-posto, que presta os primeiros socorros, dispõe de alguns medicamentos 
para distribuição, auxilia nos períodos de vacinação e atualmente está iniciando um 
trabalho incipiente de prevenção às doenças. Este serviço é prestado por uma 
atendente leiga, que está em treinamento para reciclagem de seus conhecimentos e 
práticas de trabalho. Entretanto, a maioria dos entrevistados disseram que recorrem 
pouco a este serviço. Via de regra, deslocam-se para o Centro de Saúde e o 
Hospital de Guaraqueçaba quando necessitam de atendimento médico. 

2J 
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r 
r Os entrevistados relembram que antigamente, nos casos de doenças, todos 

recorriam aos conhecimentos dos "entendidos", que sabiam identificar os problemas 
e as ervas ou procedimentos necessários para a cura. Mas, hoje a maioria dos 
"entendidos" já morreu e só há uma senhora que faz benzimentos e rezas na 
comunidade de Mariana. Alguns dos moradores falam que usam algumas plantas 
medicinais para problemas que julgam corriqueiros e especifícos, como é o caso do 
boldo para o fígado, o chá de folha de laranjeira para a gripe, as folhas da goiabeira 
para diarréia, entre outros. Assim, percebe-se que gradualmente está se perdendo o 
conhecimento e a crença nas formas populares de cuidados com a saúde, 
privilegiando-se a "divulgada" eficácia da medicina oficial, feita pelos órgãos 
responsáveis. 

r: 
r 
(' 

(' 

r: 

r 

r: 
r: 

Com relação aos serviços de educação, só Ilha Rasa não tem uma escola 
para a 1 º a 4° série do primeiro grau. Os alunos da comunidade deslocam-se um ou 
dois quilômetros até Ponta do Lanço para assistirem às aulas. Os professores, em 
todas as comunidades são de formação leiga, passando por períodos anuais de 
reciclagem. 

{' 

Há por parte dos entrevistados uma reclamação generalizada. Muitos 
declaram que as crianças vão por cinco, seis, às vezes, oito anos para a escola e 
não aprendem outra coisa que não seja desenhar o seu nome e de alguns 
familiares. Um dos entrevistados de Medeiros diz que as "criança não sabe fazer nada 
porque não se interessa, ficam aí de varde, quando tem dez anos a professora tira da 
escola mesmo que não tenha aprendido nada, ... a escola é importante mas a professora 
não ensina bem, aprendeu aqui mesmo e tem poco estudo. A professora não é boa, as 
criança faz o que querem, ela nem pode batê mais nem dá castigo". r: 

r> Entretanto, é consenso a importância da escola e o conhecimento que se 
adquire, principalmente para os homens que estão em contato mais sistemático com 
o mundo exterior. É o que se depreende da fala de outro entrevistado de Medeiros, 
" ... o macho tem que aprendê porque às vez tem que sal aí pra qualquer parte e não sabe 
nada, não sabe número, nada. Mesmo se morá só em Medeiros precisa de leitura, porque 
as vezes chega pessoa de fora aqui e não tem responsável pra fazê qualquer coisa, dai 
não tem quem cuide. Em Medeiros tem uma porção de gente que sabe lê". 

,r 
,,,- 

,r 
r> 

r: 

r: 

r- 
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4. ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA DAS COMUNIDADES 

r 

Este capítulo tem por objetivo principal apontar as características 
fundamentais das formas de organização econômica, realizadas historicamente 
tanto no mar como na terra pelos moradores tradicionais das comunidades 
estuarinas em foco. Pretende-se descrever suscintarnente os diferentes processos 
de trabalho, apontando-se as mudanças ocorridas na principal atividade produtiva 
(a pesca artesanal), bem como nas atividades secundárias (agricultura e 
artesanato). 

r: 
r: 

4.1. As atividades econômicas 
,,,..... 

4.1.1. Pesca 

r: 

r· 

Ainda hoje a atividade pesqueira é realizada utilizando-se 
predominantemente canoas a remo e pequenas redes, tal como os antepassados 
desenvolviam-na. O "fracasso" atual da pesca, segundo a maioria dos pescadores 
entrevistados, deve-se em parte ao acréscimo no número de pescadores que vem 
migrando para a área nas últimas décadas, em parte pela subsistituição quase 
definitiva da atividade agrícola pela atividade pesqueira. (' 

"Na passado, não tinha tantos pescadores. Mas agora, meu Senhor, 
gente, criança, tudo. A pesca tá bem fraca" (entrevistado de 
Massarapuã). 

r- 
Os pescadores apontam como contradição o fato de que, no passado, havia 

uma "fartura" de peixe no mar, mas vender os peixes em Paranaguá era um 
"sacrifício", porque tinham que viajar várias horas de canoa a remo para vender o 
produto de seu trabalho por um preço insignificante. Assim, ao lado da idéia de 
fartura contrapõe-se o sacrifício, o sofrimento, um trabalho não reconhecido 
economicamente. Nas últimas décadas, avaliam que as condições para realizarem a 
comercialização do pescado melhorou (embora o preço esteja muito baixo), mas "o 
peixe acabou". 

Os relatos dos pescadores retratam um cenário de abundância de peixes nas 
proximidades das comunidades. Para pescar, naquele tempo, bastava possuir os 
instrumentos necessários e dominar as técnicas de trabalho. Segundo informações 
obtidas pelos entrevistados, não era necessário remar muito para poder pescar 
camarão, pescada, tainha, robalo, miraguaía ou sardinha "Tinha peixe por aqui tudo, 
por aqui em volta tudo dava". O trabalho maior se dava no momento da 
comercialização do peixe, já que tinham que transportá-lo para Paranaguá ou 
Guaraqueçaba. 

r, 

Atualmente, o mar já não se apresenta tão farto como antes. "O peixe que tinha 
nesses anos, agora não tem mais". A quantidade de peixe capturado vem diminuindo 
progressivamente e, inclusive, algumas espécies estão se tornando cada vez mais 
raras, tais corno o camarão, o pararnbiju, o miraguaia, a prejereba, o badejo e o 
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linguado. Alguns entrevistados lembram do bagre-bacia, espécie que se pescava 
em abundância nos meses de outubro e novembro, e que há mais de quinze anos 
está extinto da região. 

r: 

r 

Um outro pescador de Medeiros relata que "hoje a pesca não dá mais, a 
população foi aumentando e as coisas foram acabando. Antes tinha camarão três, quatro 
meses do ano, tinha pexe que virava o ano, agora não dá mais nada ... Depois que entrô a 
tarrafinha, que vai passando por tudo lugar e desde que começaram pescá sem pará a 
sardinha, que é o comedia do pexe, é que as coisas foram piorando". Este pescador diz 
também que o surgimento da pesca da manjuba, há uns vinte anos, contribuiu para 
o "fracasso" da pesca, pois sardinha e manjuba são "comedia do peixe", ou seja, 
constituem-se em alimentos fundamentais para garantir a reprodução de espécies 
maiores. 

r: 

As mudanças na base técnica da produção pesqueira com a introdução do 
motor nas canoas, a substituição do fio de algodão pelo fio sintético de nylon para a 
confecção das redes e a introdução da tarrafinha para a pesca do camarão 
representaram impactos tecnológicos que tiveram fortes reflexos sobre os estoques 
das diversas espécies. 

r: 

Não há dúvidas de que essas alterações técnicas no processo de trabalho da 
pesca artesanal contribuíram para o esgotamento das espécies de pescado na baía. 
Entretanto, fica a questão: qual o tamanho do impacto produzido na degradação das 
espécies promovido pela pesca artesanal se comparado com o impacto causado 
pelas grandes empresas pesqueiras que atuam no mar de fora? 

r= 

r Porém, mesmo atuando no interior de uma baía que se caracteriza por ser um 
ambiente privilegiado para a reprodução biológica de 'diferentes espécies de peixes, 
moluscos e crustáceos, deve-se admitir que os atuais instrumentos de trabalho 
possuem uma capacidade de degradação ambiental relativamente menor do que a 
tecnologia empregada pelos grandes barcos pesqueiros que atuam no "mar de fora" 
e utilizam, dentre outros equipamentos o sonar para localizar os cardumes, que são 
capturados com o auxílio de grandes redes de pesca nem sempre adequadas e 
predatórias. - 

r-. 

Diante dessa situação de "fracasso" da pesca, restam poucas alternativas 
econômicas para aqueles que, incansavelmente, "buscam uma vida melhor' para sua 
família. A captura de caranguejos, ostras, siris e algas são algumas dessas 
possibilidades ao alcance dos trabalhadores da região. 

r 

Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são identificados como o "tempo 
da cortide", Muitos pescadores, particularmente os habitantes da comunidade de 
Almeida, situada na Ilha Rasa, "correm" para a "tirada" do caranguejo. Trata-se de 
urna atividade considerada "pesada", predominantemente masculina, embora 
algumas mulheres a realizem. Exige "força" para arrancar o caranguejo do buraco e 
"coragem" para suportar os cortes no corpo provocados pelos galhos das árvores ou 
as dores das picadas de mutuca. Para retirarem o caranguejo do fundo dos buracos 
que fazem no mangue, os pescadores levam foices para ajudarem a cortar as raízes 
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das árvores que compõem a vegetação do ambiente. Assim, para tirá-lo do buraco, 
precisam se "enfiar' ou se "enterrar na lama". 

r- Para alguns, esse tipo de serviço é visto como última alternativa e só 
recorrem a ela nos momentos de maior necessidade: 

"Você só vai mesmo quando passa fome e se não tiver outro serviço 
pra fazê. AI você é obrigado a tirá. Mas se tiver outro serviço, sardinha, 
camarão, na época, eu não vou ( ... ) Isso é um serviço de arrebentá, é 
um serviço muito forçado (. . .) Você morre no mangue e não faz nada 
na vida" (entrevistado de Massarapuã). 

"Quando aperta a coisa, eles tiram dai todo o tempo" ( entrevistado de 
Almeida). 

"Aqui pegam o caranguejo no tempo que ele tá andando mesmo, pra 
comê, mas não pra vendê. Ninguém Hga pra essas coisas de 
caranguejo aqui" (entrevistado de Ilha Rasa). 

Nestas declarações aparecem as duas formas de capturar o caranguejo: o 
"pegado" ou "andado" e a "tirada". O caranguejo é "pegado" entre os meses de 
novembro e fevereiro, época autorizada para sua captura. Durante esses meses, 
homens, mulheres e jovens se deslocam até os manguezais, pois os caranguejos 
nessa época do ano saem de suas tocas com maior freqüência e ficam "andando" no 
mangue. O preço da dúzia do caranguejo no mercado nesse período cai 
consideravelmente, sendo, então, capturado mais para o consumo familiar do que 
para a venda. 

Por outro lado, nos demais meses do ano, a "tirada" do caranguejo configura 
se numa atividade eminentemente masculina. Os pescadores, particularmente os da 
comunidade de Almeida, se enfiam na lama dos mangues para retirarem os 
caranguejos de suas tocas. Para cortar as raízes das árvores próximas ao buraco, 
utilizam-se de foices e facões. Esta atividade constitui-se para muitas famílias de 
pescadores na principal fonte de renda. Num dia de trabalho, segundo declarações 
dos próprios entrevistadas, uma única pessoa pode tirar entre 15 a 20 dúzias de 
caranguejo, equivalendo a um rendimento de R$ 45,00 a R$ 60,00, já que o preço 
da dúzia, em outubro, estava R$ 3,00. 

- 
Além da captura do caranguejo, os moradores desenvolvem outras atividades 

como forma de suprir as suas necessidades básicas de subsistência. A "cata" de 
ostras configura-se numa tarefa realizada principalmente pelas mulheres da região. 
As ostras são vendidas para os comerciantes das comunidades que as revendem 
em Paranaguá ou Guaraqueçaba. 

,.-., 

O siri também é outra espécie que possibilita uma complementação tanto na 
dieta alimentar das famílias quanto na renda monetária. A pesca de siri, realizada 
basicamente em Medeiros de Baixo, é feita com instrumentos apropriados (o puçá) 
e, em geral, os pescadores cozinham a quantidade capturada em grandes panelas, 
para então poderem extrair a carne para ser vendida. A esta tarefa os pescadores - 
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denominam "mariscar' e vêem-na como algo trabalhoso, delicado. Assim, podem 
vender a carne cozida do siri por um preço um pouco maior. No entanto é 
necessário mariscar sete dúzias para se chegar a um quilo de carne de siri limpa. 
/\lguns acham que o trabalho que dá é pouco recompensado economicamente, uma 
vez que o preço do quilo da carne limpa é vendida a R$ 2,00. 

r: 

A coleta de algas ("limo", como falam) não representa uma atividade 
tradicional, na medida em que os antigos pescadores não praticavam esta atividade 
e também porque as algas não fazem parte de sua dieta alimentar. A demanda por 
estes produtos nos mercados das grandes cidades (Curitiba e São Paulo) levou os 
comerciantes de Paranaguá e de Guaraqueçaba a solicitarem aos pescadores da 
região a coleta desses vegetais. Nos mangues ainda são encontradas com uma 
certa facilidade nos dias de maré baixa. Homens e mulheres, predominantemente 
das comunidades de Ilha Rasa, saem nos dias de sol forte ("sol alto") para catarem 
"limo". As algas são depositadas em cestos e transportadas até o local onde serão 
secadas ao sol. Antes são lavadas no mar, colocadas em pequenos montes num 
pedaço de pano para que sejam torcidas, de modo que se retire a água acumulada 
e, por fim, são separadas e estendidas ao sol em cima de tábuas ou plásticos para 
que sequem. Em poucas horas já estão secas e prontas para se vender a R$ 7,00 o 
quilo. Porém, para juntar um quilo de algas já secas é preciso coletar muito limo. 
São poucos os compradores de algas (geralmente japoneses) e a procura no 
momento não ocorre com freqüência. 

,r-- 

,,...... 

As informações de campo obtidas nas cinco comunidades permitem levantar 
uma hipótese que merece ser aprofundada: cada comunidade parece ter se 
especializado num tipo de atividade pesqueira e isso contribui para se moldar a 
identidade de um grupo de famílias em relação ao. outro, da comunidade vizinha. 
Nesse sentido, uns se especializam mais na pesca da sardinha (Massarapuã); 
outros na "tirada" do caranguejo (Almeida); há aquelas que se dedicam mais à pesca 
da manjuba (Ilha Rasa); umas preferem a rede de caceio; outras preferem a rede de 
espera. Por isso, talvez seja possível pensar que essa especialização traduza uma 
forma de controle e manejo dos recursos vivos do mar, na medida em que, à 
exceção da "caça" do camarão (que é generalizada a todas as comunidades), a 
captura das demais espécies de peixes e crustáceos possui um peso diferenciado 
para cada comunidade. r: 

4.1.2. Agricultwa 

»< 
Os pescadores-agricultores cultivavam suas terras produzindo mandioca, 

arroz, feijão, milho, café, cana-de-açúcar, banana, laranja e, eventualmente, 
plantavam inhame, cará, batata-doce, abóbora e abacaxi. Parte dessa produção 
(feijão, milho, café, cana-de-açúcar, por exemplo) destinava-se basicamente para 
atender as necessidades de auto-consumo familiar. Os demais produtos eram 
destinados tanto para a subsistência familiar, quanto para o mercado, tais como a 
mandioca, a farinha-de-mandioca, o arroz, a banana e a laranja. 

A prática do "pousio" de terras formou a base do sistema de cultivo 
desenvolvido pelos antigos pescadores-agricultores: a grande disponibilidade de 
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r· 

terras para produzir permitiu a definição de uma forma de produção adequada às 
condições do ambiente, da força de trabalho e do padrão tecnológico disponível. 
Normalmente, as áreas de capoeiras eram desmatadas e queimava-se a vegetação 
nativa cortada. Logo após a "queimada", fazia-se o plantio das roças. Terminada a 
colheita da produção, a terra era deixada em descanso ou "em pousio" por um 
período que podia chegar a mais de dez anos. ,. •..•.. 

A produção colhida era vendida para comerciantes de outras comunidades de 
Guaraqueçaba (Tagaçaba e Serra Negra), bem como a intermediários de 
Paranaguá, Antonina e Curitiba. Os comerciantes transportavam os produtos 
agrícolas por meio de embarcações. 

r> 

As lembranças guardadas na memória dos agricultores, em relação à essa 
época, retratam um "tempo de fartura", tanto em termos econômicos como sócio 
culturais. Segundo tais recordações, as terras produziam com níveis satisfatórios de 
produtividade; as famílias se juntavam para realizarem o "mutirão", "ajutório" ou 
"puxirêo", nos momentos de plantio ou colheita; as crianças auxiliavam nas tarefas 
produtivas; as festas representavam importantes momentos de socialização no seio 
da comunidade. Contam que algumas moças plantavam roças de mandioca e com o 
dinheiro relativo à venda da farinha no mercado compravam o enxoval de seus 
casamentos. 

A fartura desse tempo parece ter significado também uma maior intensidade 
nos relacionamentos interpessoais e intercomunidades. Talvez a cultura do arroz 
seja a que melhor expresse este momento de relativa abundância de produtos 
agrícolas. Em torno das atividades referentes ao plantio e à colheita deste produto, 
em particular, desenvolvia-se uma rede de relações sociais, marcada pelas 
estruturas de parentesco e compadrio, por relações de ajuda mútua e solidariedade 
comunitária, que tinha como pano de fundo assegurar a própria reprodução do 
grupo social. 

,r-- 

Para as etapas de maior exigência do trabalho na lavoura, era comum a "troca 
de dias" entre as famílias de agricultores. O chamado "mutirão" ou "ajutório" 
representava uma forma de integração e de socialização dos laços comunitários. 
Famílias de outras comunidades, inclusive, deslocavam-se para poderem participar 
do mutirão, sendo retribuído o trabalho nos momentos em que se fizesse 
necessário. Durante essa atividade, a alimentação e a bebida para a "turme" que 
trabalhou numa determinada empreitada era de responsabilidade do dono da 
lavoura. À noite, era oferecido aos participantes uma festa, onde todos dançavam 
fandango. r- 

A desestruturação da atividade agrícola remonta às décadas de 50/60, em 
função da entrada no mercado regional de produtos cultivados em outras regiões, 
porém com preços mais competitivos no comércio. Este fato provocou uma 
progressiva diminuição da produção agrícola, levando os agricultores da região a 
reduzirem as áreas de plantio e a produzirem apenas para garantirem a 
subsistência de suas famílias. 
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r: 
r> 

r 

Atualmente, a agricultura é desenvolvida por aproximadamente 10% do total 
das famílias das comunidades pesquisadas, sendo realizada fundamentalmente 
pelos moradores mais idosos. Foram identificados apenas duas pessoas que vivem 
exclusivamente do trabalho na lavoura (uma em Almeida, outra em Massarapuã). A 
mandioca e o feijão são as principais culturas plantadas pelos pescadores. Além 
desses produtos, plantam ainda banana, café, cana-de-açúcar, cará, inhame, em 
escalas bem mais reduzidas. Ao contrário das gerações anteriores, a pouca 
produção agrícola é exclusivamente destinada para atender a subsistência das 
famílias envolvidas nesse processo. 

r: 

r>: 

r: 

Nas comunidades que formam a Ilha Rasa só foi localizado um único morador 
que pratica o plantio de feijão e mandioca nas terras da ilha. Outros pescadores 
ainda plantam na Ilha do Rabelo, situada em frente à Ilha Rasa. A atividade agrícola 
concentra-se nas comunidades localizadas na parte continental (Medeiros de Baixo 
e Massarapuã), provavelmente porque as condições relativas à fertilidade dos solos 
sejam mais favoráveis ao desenvolvimento desta atividade. r: 

r> 

Nesse sentido, tanto a redução da atividade agrícola como a expulsão dos 
agricultores de diversas comunidades (estuarinas e continentais), seguidas de um 
movimento de migração interna ou em direção a Paranaguá, apontadas 
anteriormente, contribuíram com o lento processo de desarticulação e 
desorganização sócio-econômica que afetou as comunidades tradicionais. 

r- 

4.1.3. Artesanato 

A produção de cestos e balaios é predominantemente realizada pelas 
mulheres, mas alguns homens também trabalham _nesta atividade. A cestaria é 
reconhecidamente uma produção artesanal tradicional e remete aos primeiros 
moradores da região, que necessitavam de cestos e balaios para carregarem os 
seus produtos. É realizada pela maioria das mulheres de Medeiros de Baixo e por 
um senhor de Ilha Rasa que produz só por encomenda. 

Conforme relatos obtidos nas entrevistas pelos próprios artesãos e artesãs 
de Medeiros de Baixo, até poucos anos atrás, a taquara e o cipó (fimupeva) para a 
confecção da cestaria eram encontrados nas proximidades da comunidade. 
Contudo, devido a uma doença que secou os pés de taquara, hoje os homens 
precisam caminhar cerca de duas horas no mato, em direção à serra, para poderem 
extrair os feixes de taquara. Em um dia de trabalho é possível cortar dois feixes que 
são vendidos às artesãs a R$ 3,50, cada. Muitas vezes é o próprio comerciante que 
adquire a taquara, de moradores de Taquanduva e mesmo de Paranaguá, entrega 
os às mulheres para a confecção dos cestos e balaios, posteriormente descontará 
do pagamento pelos artefatos prontos. 

Ao receberem os feixes, as taquaras são abertas e cortadas em "tiras" de 3 a 
5 cm de largura. Em seguida, colocam um pano enrolado no dedo indicador e com o 
auxílio de uma pequena faca ou lâmina vão "limpando'' e "aplainando" cada uma das 
"tirinhas", de modo que fiquem flexíveis e lisas. A extensão e a largura das tiras 
dependem do tamanho da peça que pretendem "tecer'. Depois de prontas, as peças 
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são entregues aos comerciantes que pagam cerca de R$ 9,00 pela dúzia de balaios. 
Algumas artesãs que "amanhecem e anoitecem na taquara", ou seja, que trabalham 
mais intensamente na produção conseguem produzir uma dúzia de balaios por dia, 
desde que as tiras já estejam "limpas". Nesse ritmo de trabalho, uma semana pode 
render aproximadamente R$ 40,00, já descontados o preço do feixe da taquara. 
Algumas mulheres viúvas admitem que têm conseguido criar os filhos com o 
dinheiro proveniente da produção de cestos e balaios. 

" ... só com o ganho do balaio, crie; e tô criando ainda, que tem esse 
pequeno af meu menino de quatro ano". 

r- 

r: 

No passado, outra atividade artesanal comum nessas comunidades, 
particularmente também em Medeiros de Baixo, era a produção de cerâmica 
{panelas, jarros, potes, etc). O barro era misturado a uma terra, chamada de "tetui", 
e sovado até atingir o ponto que permitia moldar as peças com melhor plasticidade. 
Os utensílios, depois de secos ao sol, eram colocados em pequenos fornos caseiros 
ou fornos mais rústicos. Estes últimos eram, na verdade, buracos abertos no chão 
que no fundo colocavam lenha para queimar. Em cima da lenha já em brasa 
colocavam pedras grandes e por sobre elas colocavam as peças para secar 
definitivamente. As peças eram transportadas até Paranaguá onde eram vendidas 
no mercado. 

r: 

r 

r 

A argila necessária para o fabrico da cerâmica era retirada de um rio 
localizado atrás de Medeiros. Porém, há alguns anos os grandes proprietários das 
terras que circundam a comunidade cercaram o rio e as proximidades, proibindo a 
entrada de homens que iam buscar o barro. Hoje só se faz cerâmica quando vão 
buscar a argila no rio da Caçada, gastando um dia inteiro de viagem. Além disso, já 
não utilizam panelas de barro na cozinha com a mesma freqüência, as panelas são 
de alumínio e os utensflios domésticos, em sua maioria, de plástico, pois afirmam 
que os de barro quebravam com mais facilidade. 

r 
i 

4.2. A importância do trabalho feminino 

r: 

O papel desempenhado pelas atividades produtivas e reprodutivas da mulher 
no seio dessas comunidades é de extrema importância para a reprodução desse 
modo de vida tradicional. Normalmente, poderia se pensar que o trabalho feminino 
se resumiria às atividades reprodutivas da unidade familiar, restringindo-se ao 
espaço da casa (lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, costurar) e de seu entorno 
( criações, hortas, corte de lenha, dentre outras tarefas consideradas "domésticas"). 

r: 

No entanto, a lista de atividades em que se observa a presença ativa das 
mulheres é muito maior. As mulheres trabalham na roça tanto quanto os homens. 
Quando o marido tem na pesca a sua principal atividade econômica, dizem que ele 
"ajuda" a mulher nas tarefas de plantio, roçada e colheita da mandioca ou do feijão, 
por exemplo. No processo de transformação da mandioca em farinha de mandioca 
são as mulheres as principais responsáveis por esta atividade. Descascam, relam, 
ralam, prensam, fazem o fogo, torram a farinha, fazem biju, etc. · 
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r: 

r: 
Na pesca, algumas mulheres se envolvem na produção de redes e de 

tarrafas, sabendo tecer, pôr a chumbada e entralhar. Outras participam da "cata" de 
ostras e bacucus (espécie de marisco), para depois "mariscarem" e venderem a 
carne já cozida. Registrou-se ainda casos excepcionais de mulheres que pescam 
utilizando-se de redes. Para melhor conservarem o peixe e poderem aproveitá-lo 
dias depois de pescado, as mulheres salgam-no, podendo colocá-lo ao sol 
("escafar') ou colocá-lo sobre uma branda fumaça ("defumar'). 

r: 

r 
r: 

r: 
Na comunidade de Medeiros de Baixo, grande parte das mulheres "trançam" 

taquara e cipó para fazerem cestos e balaios, de diferentes tamanhos. Desde 
crianças começam a aprender as técnicas para produzir estas peças. Hoje esta 
atividade tem garantido um rendimento econômico que sustenta ou contribui 
decisivamente para a sobrevivência de diversas famílias. 

r: 

r- No plano das relações comunitárias, as mulheres são as que, em geral, 
assumem a responsabilidade por serem as professoras nas escolas municipais, por 
f azarem os cursos de treinamento para agentes de saúde, por organizarem os 
cultos nas igrejas e por fazerem os preparativos necessários para as festas 
religiosas ou comemorativas. Também têm sido responsáveis por mobilizarem a 
comunidade na demanda de alguns serviços básicos, como por exemplo, as 
mulheres de Massarapuã é que recorreram a Prefeitura solicitando e conseguindo 
uma caixa de água comunitária. 

r 

r 
r: 
(' 

r: 4.3. Sinais de desestruturação das relações econômicas 
r 

r 

Verifica-se, portanto, que os habitantes dessas comunidades praticam além 
da principal atividade que é a pesca, outras complementares como a agricultura, o 
artesanato e a coleta de crustáceos e moluscos, dentro de um regime de trabalho 
basicamente familiar. Muitas vezes, uma única pessoa ou família desenvolve grande 
parte dessas atividades. Esta observação demonstra que, em geral, os integrantes 
de uma determinada unidade familiar dominam o conhecimento de diversas técnicas 
de trabalho tanto no espaço do mar como no espaço da terra. 

Entretanto, deve-se ressaltar que nas últimas décadas os jovens já não 
cultivam as terras e deixaram de fazer o artesanato. Exceção feita à cestaria, em 
Medeiros de Baixo, onde o conhecimento sobre o trabalho com taquaras e cipós 
para a confecção de cestos e balaios continua a ser transmitada para as novas 
gerações. 

r: 
"Lavoura já não é com nós. Lavoura é só pra gente antigo. Pra essa 
turma que já tem 50, 60 anos. Rapaziada que tem 25 anos, 20 anos, 
não vão mais pro mato" (filho de entrevistado de Massarapuã). r 

r 

"Hoje não pfantam porque não querem suar a cara. As moça ficam de 
batom, brinco, unha pintada e não querem pôr as unha na terra. Ficam 
em casa vivendo do ganho do marido" (entrevistado de Medeiros). 
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Estas citações apontam para uma mudança de valores sociais. O "mato" ou a 
roça não se constitui no espaço privilegiado do trabalho para os jovens das 
comunidades: uns preferem trabalhar no mar, outros na cidade e há aqueles que 
alternam o trabalho, ficando um tempo na pesca e outra "vivendo de salário" em 
Paranaguá. O "mato" aqui pode estar representando a contraposição direta à cidade 
ou à valorização do "serviço da cidade", do assalariamento urbano. Por outro lado, as 
moças já não participam tão ativamente nas atividades produtivas, notando-se uma 
progressiva retração ou diminuição de seu papel produtivo no seio da unidade 
familiar. 

r 

r 

r: 

Novas representações são desenhadas e se afirmam no imaginário coletivo 
das novas gerações. Conforme depoimentos dos entrevistados, os pescadores, por 
exemplo, não gostam de trabalhar na roça, porque precisam trabalhar vários meses 
para só ao final da colheita poderem vender a produção ou se beneficiar do fruto de 
seu trabalho. r 

Muitos também preferem não ir para a cidade, porque trabalham o mês inteiro 
num determinado serviço e só podem receber o salário depois de 30 dias. A rigidez 
dos horários de trabalho na cidade contrasta também com o ritmo de trabalho da 
pesca, determinado pelas condições do tempo, pelos ventos e marés. Esse ideário 
parece compor uma visão de como percebem as formas de remuneração do 
trabalho: 

"Na pesca, é só vender e já tem dinheiro ( ... ) Plantá é bobagem. 
Melhor é tirá caranguejo e pegá o dinheiro logo ( .. .) Pescador ganha o 
dia-a-dia. Ganha agora, gasta agora" (entrevistado de Almeida). 

r: 
r: 

Nas comunidades estuarinas essa necessidade dos pescadores de terem 
uma intensa circulação de dinheiro (mesmo que isso não represente um volume de 
recursos significativos) está diretamente ligada às suas atuais condições de vida. 
Como já não plantam, precisam de recursos para poderem comprar no comércio 
local produtos como arroz, feijão, farinha de mandioca, sal, açúcar, farinha de trigo, 
margarina, pão, café, enfim, os mantimentos básicos de sua alimentação. Acabam, 
assim, recebendo dos comerciantes baixos preços pelos produtos de seu trabalho 
(peixe, camarão, caranguejo, cestos, etc) e tendo que comprar alimentos a preços 
mais elevados, se comparados aos preços dos mercados nos centros urbanos mais 
próximos. Os moradores mais idosos que conseguiram obter o direito à sua 
aposentadoria, aproveitam o dia que vão receber o salário no banco em 
Guaraqueçaba ou em Paranaguá para fazerem suas compras nos mercados dessas 
cidades. 

r: 

r 

Essa situação revela, portanto, uma realidade bem distinta daquela vivida 
pelas gerações anteriores. Os relatos que reconstituíram a vida na comunidade 
falam, como já foi assinalado, da fartura no mar e na terra, associada a uma vida 
difícil, repleta de sacrifícios e sofrimentos. No passado, os peixes abundavam nas 
águas da baía; a disponibilidade de terras para plantio superava a capacidade de 
trabalho dos agricultores; as roças garantiam os alimentos básicos para a 
subsistência das famílias e, além disso, podiam caçar pequenos animais no mato. 
F ar 11111m os e vizinhos se Juntavam par a íazor os II mullrlfos'', solkll Ilcando os laços 
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r- 

-- 

r: 
r> 

r: 
r 

comunitários. Os preços que recebiam por seus produtos (quando conseguiam 
vendê-los, especialmente o pescado) eram muito baixos e não compensavam o 
esforço de trabalho para produzir e comercializar. 

r 
r: 
r 

Muito embora identifiquem esse quadro como um problema estrutural de suas 
vidas, boa parte dos moradores entrevistados percebem, no entanto, que o poder de 
compra do dinheiro diminuiu consideravelmente. 

r 

" ... está certo que as coisas antigamente não tinham valor, mas nós 
passava bem. Graças a Deus, tinha tudo em casa. Tinha peixe, corlava 
os peixes grandes, salgava, punha na fumaça e ia comendo. Agora 
tem que trabalhá um mês para comprá um quífo de carne" 
(entrevistado de Medeiros). 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r 

Todavia, hoje "tudo se acabou": O mar está "cansado", pois é grande o número 
de barcos a trabalharem dia e noite na baía; consequentemente, a captura de 
peixes e camarão diminuiu; o acesso às antigas áreas para plantio está proibido, 
porque entraram os "tomeaores de conta" das terras; as terras que se mantiveram 
sob o controle de quem historicamente as exploraram necessitam de autorizações 
governamentais para serem cultivadas, se tiverem que derrubar áreas de capoeira; 
os mutirões na lavoura, bem como as festas de fandango, deixaram de se realizar, 
enfraquecendo e debilitando a organização interna dessas comunidades; as novas 
gerações não renovaram o aprendizado das técnicas de produção de cestos e 
balaios. Todas essas características apontam para um lento processo de 
desestruturação de sua organização econômica e social. 

r: 
r- 
r: 
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r: 
r: 
r 
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r: 5. ORGANIZAÇÃO SOCIOCULTURAL DAS COMUNIDADES 
{' 

r: Neste capítulo pretende-se apresentar os elementos que parecem ser 
constitutivos da organização sociocultural das comunidades pesquisadas, 
descrevendo-os sumariamente e interligando-os aos aspectos da organização 
econômica e da ocupação histórica da área. 

r: 
r: 

r> 5. 1. As relações familiares 

r: 

Um dos traços que marcam as relações nas comunidades de pescadores 
artesanais é a importância da família como unidade de produção, de consumo, 
enfim de manutenção e reprodução das relações econômicas, sociais e culturais. 

A organização social das comunidades pesquisadas · está assentada 
principalmente nas relações de parentesco existentes entre as unidades familiares, 
sejam elas nucleares, pais e filhos, sejam elas extensas, envolvendo avós, tios, 
primos, etc. Estas relações é que têm garantido a estes grupos a solidariedade e a 
cooperação. Vale lembrar ainda que as relações de compadrio e de vizinhança 
entre os membros da comunidade, também se constituem como referenciais. 

r: 
r: 

r: 

r: 

,,-. Na produção as relações familiares configuram-se num elemento fundamental 
para a organização do trabalho. Embora haja a pesca individual, onde o pescador 
sai sozinho na sua embarcação, basicamente em canoa a remo, a procura do 
pescado, a maioria das capturas são coletivas, envolvendo dois ou três pescadores 
"aparentados". A formação da equipe de trabalho não é estática, é frequente a 
formação sazonal, dependendo dos recursos pesqueiros, dos apetrechos, e mesmo 
das relações conflituosas ou amistosas entre os pescadores envolvidos. ,,,.... 

r- 
A definição da pesca individual ou coletiva está diretamente relacionada com 

o recurso A ser capturado, por conseguinte o "saber-fazer" da atividade, a utilização 
do equipamento tecnológico mais apropriado para a pescaria também é definido em 
função do recurso a ser capturado. r: 

r: 
Como afirma um pescador, 58 anos, de Medeiros de Baixo, ·:a gente aprendeu 

a trabalhá na pesca com o pai, e todo mundo sempre trabalha junto, divide o serviço, 
trabalha todo mundo perto". 

r: 

r 

Assim, a composição da equipe de trabalho quase sempre é definida a partir 
da importância dos laços familiares. Esta característica não é única da área 
pesquisada, ao contrário as tripulações familiares são uma tradição no universo da 
pesca em todo o mundo. Como afirma Maldonado, 1986, "o primado da produçêo 
familiar tem sido considerado uma das determinantes da estabilidade dos grupos de 
trabalho, assim como da flexíbílídade e conveniência nas formas de repartição do produto e 
da renda". 

r: As relações familiares na produção expressam-se não só na organização do 
trabalho, mas também na hora da comercialização do produto. Normalmente um dos 

,..---. 



r comerciantes da localidade tem algum parentesco com o pescador, portanto na hora 
em que este chega com o fruto de seu trabalho a preferência para a venda será 
para aquele comerciante com o qual têm laços de parentesco ou de compadrio. 

r: 

r 
r: 
r: 
r 

As relações entre pescadores e comerciantes são ao mesmo tempo 
conflituosas, tensas mas também amistosas. O pescador percebe com clareza a 
exploração a que está submetido na intermediação que o comerciante faz entre seu 
produto e o mercado, entretanto depende do comerciante para a comercialização do 
seu produto e para a aquisição de gêneros alimentícios. 

Essa amistosidade se traduz por vezes em uma relação de fidelidade, pois 
assim como o comerciante conta com a produção, o pescador pode contar com a 
cooperação do comerciante nos periodos mais difíceis, para abastecer-se de 
gêneros alimentícios, seja na entressafra, seja em momentos de doença ou de 
qualquer impedimento que lhe garanta a sobrevivência. 

Ainda com relação à produção, as relações familiares são essenciais para a 
reprodução do "saber-fazer" da atividade pesqueira. 

Os meninos desde muito cedo entram em contato com as embarcações, com 
os apetrechos utilizados. Inicialmente fazem este aprendizado de forma lúdica. Em 
várias ocasiões foi possível observá-los brincando dentro das canoas, com os 
remos, remando de um lado para o outro nas margens do estuário, sob o olhar 
atento dos mais velhos. 

A partir de sete, oito anos, começam a sair com os pais e aos poucos vão se 
tornando pescadores, a partir da prática e da segurança transmitida. 

A sabedoria do pescador consiste em um conjunto de conhecimentos e 
técnicas, significa dominar os segredos do mar, do estuário, como se locomover 
nele, como identificar as diversas espécies de pescados, seus hábitos migratórios, 
o manejo dos diferentes instrumentos de captura utilizados para as diferentes 
espécies de pescado, como e onde usá-los, em um meio ambiente em contínua 
mudança. 

r 
r: 
r 

Como observa Dlegues (1983), em seus estudos sobre pescadores 
artesanais, no litoral paulista, "tomar-se um pescador profissional significa ser portador 
do conhecer que implica no quando, onde e porque fazer. Esse conhecer é constitufdo por 
um conjunto de idéias sobre o navegar, o movimento das marés, os tipos de fundo 
propícios à vida de certas espécies de pescado, noções empfricas sobre os diferentes 
hábitos dos diferentes peixes, etc. O importante não é conhecer um ou outro aspecto do 
segredo, mas saber relacionar os fenômenos naturais e tomar as decisões relativas à 
captura". 

Também a estrutura espacial das comunidades revela a importância das 
relações familiares. Ao redor da moradia dos mais velhos, os pais ou um dos viúvos, 
estão as casas dos filhos casados e no entorno destas as de seus filhos, e assim 
sucessivamente. Desta forma vão se constituindo as unidades familiares extensas. 
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r>. 
Os moradores mais antigos relembram que no seu tempo de criança, 50, 60 

anos atrás, as comunidades eram menores, tinha menos casas e moradores. 
Depois, com o passar dos anos as comunidades foram crescendo. Um morador de 
Medeiros de Baixo justifica este crescimento "por causa das familias que foram 
crescendo e os filhos foram casando ... alguns ficaram, outros foram pra Paranaguá ... quase 
ninguém veio de fora morar, as famlfias é que foram se montando, se familiando". 

r> 
Não há cercas ou outras marcas visíveis que demarquem os espaços físicos, 

são as unidades familiares que acabam delimitando e definindo a ocupação do 
espaço social local. Quando um filho casa ou chega à comunidade um parente 
próximo, que alí pretenda residir, é nas vizinhanças dos núcleos familiares que será 
construída a nova moradia. Estes espaços são legitimados pela tradição de uso, 
"primero viviam aqui os tronco e nós que somo os galho, agora que os tronco já foram, 
somo nôis que ficamo de tronco, cuidando dos galinho'' (entrevistada de Almeida) 

r 
Estes laços familiares são ampliados a outras comunidades da região, grande 

parte dos moradores de uma localidade têm parentes, por consagüinidade ou 
afinidade, espalhados pelo interior da área estuarina e comunidades continentais. 

,,... 
Via de regra a ampliação destes laços ocorre na época em que os jovens 

encontram-se em idade para a constituição de novas famílias nucleares. Como 
dizem os moradores entrevistados: "nóis aqui somo tudo aparentado ... essa rapaziada 
que tem aqui é tudo parente um com outro, e parente com parente não casa ... ". 

r> 
É através das atividades de lazer que encontros entre futuros casais são 

propiciados, especialmente através de festas e atividades religiosas ou não, de 
torneios de futebol intra-comunidades. Estas atividades são momentos privilegiados 
para que os moradores jovens, principalmente os rapazes de uma determinada 
comunidade venham a conhecer as moças de outras comunidades. 

r: 

r 

Estes laços de parentesco tramam redes que se interligam e que vão 
formando uma grande malha no âmbito daquele espaço/território, seja local, seja o 
microrregional, como até mais amplo, compreendendo limites que englobam outros 
municípios. 

,r-- 

Estes mesmos laços familiares viabilizam uma certa segurança na trajetória 
da migração, uma marca destas comunidades pesquisadas. Ao sair de um local 
para migrar para outro, muitas vezes a escolha se dá a partir de uma referência de 
parentes moradores na localidade pretendida. 

Uma moradora de 70 anos, que vive há trinta em Massarapuã, é um exemplo 
desta situação. Ela relembra que quando casou morava em Ilha das Peças, logo em 
seguida mudou-se para um pequena ilha próxima, foram para ali porque seu marido 
tinha tios e primos e com eles foi pescar. Mais tarde mudaram-se para o município 
de Antonina, onde o marido tinha parentes, depois para Medeiros de Baixo, 
Pacotuva, Almeida, entre outras localidades. e finalmente para Massarapuã. Relata 
que na maioria de suas mudanças tinha algum parente que residia na localidade. 

r 
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5.2. Espaços comunitários de socialização 

Os espaços comunitários de socialização das comunidades se reificam nos 
momentos de participação pública. Estes momentos têm a dinâmica interna e 
eficazmente se estendem para o exterior de cada uma das comunidades. 

r: 

r: 

Neste sentido, o campo de futebol, os comércios, os pequenos atracadouros 
das embarcações, os quintais das casas, os cultos e as festas nas igrejas, 
constituem-se nos momentos de encontros, de descontração, de debates e 
discussão dos problemas e das alegrias da vida comunitária. 

Como espaços de sociabilidade são vivenciados por todos os moradores, 
homens, mulheres e crianças, embora hajam interdições de uso de um ou outro 
"espaço", senão explicitadas, certamente confirmadas pela tradição. 

r: O campo de futebol, as conversas no comércio, os atracadouros, são 
espaços masculinos, onde as mulheres transitam mas não atuam diretamente. 
Podem ser observadoras, ouvintes, mas é privilégio dos homens o exercício da 
ação, especialmente pelo fato de serem lugares públicos. 

r: Os homens saem para pescar pela manhã, bem cedo, dependendo do 
recurso que será capturado, retornando no final da manhã ou início da tarde. Após a 
refeição e o descanso, vão preparar a saída para o dia seguinte, remendar as 
redes, consertar as embarcações, enfim preparar os apetrechos. Finda as 
atividades ligadas à produção, reservam algum espaço de seu dia para o 
relaxamento. 

Como comenta uma entrevistada de Ilha Rasa, a respeito de seu neto 
adolescente, "ele volta correndo depois de fazê as coisa que tinha que tezé, joga o que 
tem na miJo pela janela, vai correndo pro campo jogá, esses menino são tudo assim, loco 
por joga bola". 

Os mais jovens vão para o campo de futebol, os mais velhos encontram-se 
nos atracadouros ou no comércio para comentar os resultados do dia de trabalho, 
para discutir algum problema da comunidade, enfim para rir, contar piadas, 
descontraírem-se. 

r: 

Os jogos de futebol além da função interna de socialização, de descontração, 
possui uma importante função social no âmbito da integração inter-comunidades. 
Periodicamente são marcados torneios entre as comunidades, onde os times 
circulam de um local para o outro. Via de regra esses são ''tempos" de finais de 
semana, e os "espaços" dos campos de futebol tornam-se palco de referendar a 
cooperação e solidariedade intra-times e de ampliação de novas relações sociais 
entre os jovens dos sexos masculino e feminino. r 

Segundo o que contam os entrevistados, muitos casamentos tiveram início 
durante estes torneios, onde rapazes vindos de "fora" conhecem as moças do lugar, 
desperta-se um mútuo interesse e daí nasce um relacionamento que será 
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r 
alimentado com novas visitas a localidade, até o momento que estejam prontos para 
constituir uma nova familia. 

r- 

Os atracadouros, mais do que locais de chegada e partida das embarcações, 
são pontos de encontros. Por ali chegam os resultados do trabalho diário dos 
homens, os acontecimentos e as notícias do mundo externo à comunidade, é um 
delimitador entre os mundos privado e público. É um espaço marcadamente 
masculino, mas as mulheres podem ser vistas por ali circulando enquanto aguardam 
as embarcações, mesmo conversando entre si e com os homens. 

r: 

r: 

O comércio é também um dos espaços de sociabilidade. Nele, os homens 
encontram-se para conversar, contar "ceusos" e histórias, e também interagir com o 
mundo exterior. O comerciante, no mais das vezes, é um porta voz do que se passa 
além dos limites internos da comunidade. É ele que vai para a "cidade" ao menos 
duas vezes na semana comercializar o pescado, e de lá traz notícias do mundo, 
recados, mensagens de amigos, de parentes que moram distante. 

A socialização feminina é mais intensa no mundo doméstico. As mulheres 
estão permanentemente em contato através das suas janelas, dos seus quintais, 
dos caminhos que ligam uma casa à outra. Nestes "espaços" circulam toda a sorte 
de informações, conflitos, amistosidades, neles também resolvem-se os problemas 
íntimos da vida familiar e os problemas da comunidade. 

É também nas festas e cultos religiosos que as mulheres interagem mais 
facilmente com o mundo público. As mulheres são as "guardiãs" da vida religiosa da 
comunidade, são elas que organizam os dias, as práticas, muitos do cânticos, em 
quaisquer das igrejas existentes nas comunidades. _Entretanto é preciso ressaltar 
que o papel de ''dirigente" das igrejas não é feminino, pertence aos homens a função 
de dirigir a igreja, ele é o tutor religioso da comunidade. 

r 

As festas religiosas obedecem a um calendário, que não é rígido, o que 
possibilita a participação de várias comunidades nas festas de uma e outra 
localidade. Caracterizam-se pela ampliação do espaço da comunidade, onde se 
intensificam a socialização em um território abrangente, pois são festas públicas 
para todas as comunidades e onde o tempo marcado por uma ação sagrada permite 
a dessacralização nas comemorações festivas, com bailes, bebidas, comidas, etc. 

r: 

r 
r 

Há as festas católicas, dedicadas aos santos padroeiros de cada 
comunidade, e há as festas das igrejas protestantes e de orientação pentecostal. 
Todas estas festas, por viabilizarem a participação e confraternização de diversas 
pessoas de várias comunidades, constituem-se em momentos privilegiados de 
socialização. Nelas há os reencontras com parentes e amigos que moram longe, 
com aqueles que saíram para a "cidade" e voltam para as festas, entre jovens em 
busca de possíveis casamentos, enfim são momentos eficazes para a consolidação 
de laços. 

Com relação a outras festas, a maioria dos entrevistados relata que quase já 
não existem mais como antigamente. Naqueles "tempos de antes", as festas estavam 
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muito atreladas às atividades produtivas, especialmente quando realizavam-se 
mutirões para as épocas de plantio ou de colheita. 

r-. 

Aos sábados era muito comum, nos períodos da colheita do arroz, os 
agricultores se juntarem para "bater" o arroz, era "gambada do arroz''. Constituía-se 
numa atividade eminentemente masculina, na qual os homens descascavam o arroz 
esfregando um pé no outro. Pisoteando ou "sapateando" sobre os cachos de arroz, 
soltavam-se os grãos dos cachos. Para separar a palha do arroz descascado, os 
homens abanavam o local onde "batiam gambá". A noite, terminada a "gambada", os 
donos da casa promoviam uma grande festa para dançar fandango. 

r- 

Essas festas configuravam-se nos momentos para os primeiros namoros e 
muitos matrimônios começaram nesses espaços de divertimento. Nesse sentido, 
além do objetivo econômico (descascar o arroz para ser pilado), a "gambada" 
cumpria também uma função no plano da renovação dos laços de solidariedade 
grupal e de reprodução social do grupo. 

Uma moradora de Almeida relembra o tempo em que era moça e morava no 
ltaqui: "quando a gente colhia o arroz papai dizia: 'fá bom, amanhã nôls vamo 'gambá' aqui 
em casa, vou fala ai com uns home pra gente bat(J o arroz e depois que baterem o arroz, 
mas só no dia de sábado, dai depois, ai sim pode dançá'. Entlfo assim é que fazia a tunna, 
batia o arroz pra podê dançá". 

r 
r: 

Nesses balles dançava-se o randango batido e o valsado. A maioria das 
mulheres entrevistadas relata que sempre preferiam o valsado. Hoje em dia quase 
não há mais bailes onde se dance o fandango, os bailes são embalados a música 
de sanfona, que é o que os mais jovens preferem. 

,r- 

Uma moradora de Ilha Rasa conta que um dia levou um de seus filhos em um 
baile onde dançava-se fandango, e o menino olhando falou para ela "mãe do céu, 
como é que esse pessoal nêo fica todo dofdo, eles se batem tudo de dançá desse jeito11• 

r: 

r 

A recordação e a habilidade em dançar o fandango está morrendo junto com 
cada uma das pessoas mais velhas das comunidades. Decorrente também da 
mudança da própria atividade produtiva, quase não há mais lavoura, não se fazem 
mais mutirões, pois a principal atividade que é a pesca depende pouco de relações 
deste tipo. r= 

Hoje em dia, segundo os entrevistados, são esporádicas outras festas 
públicas que não as religiosas. Festeja-se, ainda o final de ano e o carnaval, 
entretanto estas festas são frequentadas especialmente pelos católicos, urna vez 
que as demais igrejas fazem restrições à participaçâo de seus fiéis em festas pagãs. 

r 
5.3. A religião na vida das comunidades 

A religião possibilita urna determinada visão de mundo, porém, ela é 
reinterpretada de forma diversificada, segundo as classes e grupos sociais que a 
vivenciam no seu cotidiano. Tem como uma de suas funções regular a vida social, 
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r: 

r 
traduzida em regras e normas que são impressas no espaço interno e externo das 
comunidades. r 

r- As igrejas existentes nas localidades são de orientação cristã: católica, 
protestantes e evangélicas. Contam os moradores das comunidades entrevistadas, 
que até uns cinquenta anos atrás a igreja existente e disseminada era a católica. 
Desde então, instalaram-se na região outras igrejas, de orientação protestante, 
especialmente a batista. Mais recentemente, a partir da década de 70, é que igrejas 
evangélicas ou pentecostais, tais como a Assembléia de Deus, entraram na área. 

>·- 

As igrejas evangélicas tem visto crescer rapidamente o número de fiéis em 
algumas das comunidades pesquisadas, sendo que estes fiéis já pertenceram ou à 
igreja católica ou a uma protestante, em alguns casos a ambas. O trânsito entre as 
religiões, segundo Santa Ana (1990 ), pode ser atribuído ao fato de que as duas 
últimas reproduzem a estrutura de poder secular no seio da instituição. Os 
pentecostais tentaram fazer inovações internas: a separação entre o dirigente 
religioso da comunidade e o povo desaparece, porque qualquer pessoa pode 
divulgar o evangelho. 

r- 

r- 

r 
A religião é um elemento a mais de aglutinação da organização social, tanto 

a nível da comunidade como fora dela. Normalmente são as mulheres que se 
definem pela igreja que frequentarão e a partir daí iniciam um trabalho de 
convencimento de outros membros da família. Este é um espaço de domínio 
basicamente feminino, embora sejam os homens que tenham a função de dirigente 
de culto e responsabilidade sobre os fiéis. 

r: Além disso, a opção religiosa também tem sido definida a partir de momentos 
de necessidades individuais, especialmente nos casos de doença, de desamparo, 
de desespero por diferentes razões. Uma moradora de Medeiros de Baixo, 68 anos, 
converteu-se do catolicismo para a religião batista depois de uma enfermidade que 
ela teve no pós-parto de seu filho mais velho. E seu marido também converteu-se 
porque causa de uma enfermidade, conta que foi curado pela "reação e pelas roza" 
que os batistas fizeram para ele. 

A religião funciona também como um controlador dos "excessos" de conduta 
individual e coletiva. Segundo os entrevistados muitas brigas entre as mulheres, 
entre os homens e entre os casais ocorrem pela não observância das regras e 
normas definidas pela orientação religiosa. 

Dentre os referidos "excessos", a bebida apresenta-se corno um dos mais 
graves, capaz de estigmatizar o indivíduo e a sua família. Um entrevistado, de 
Almeida, diz que "os homens bebem, não vão pelo conselho da mulher. A mulher não 
quer que o marido beba, não quer que o marido vá ( .. .) eles pegam o dinheiro vão lá e 
bebem tudo, as mulher vê que o dinheiro não vai dá, porque a gente dá graças que tenha 
dtnhelro pra comprá comida. Então veja, nessa crise que nós temo passado, a pessoa 
pega o dinheiro tudo e vai gastá tudo com a camaradagem e depois vem sem nada ... as 
mulher tem que falá mesmo". 
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r 

A religião ao ser a expressão de uma determinada concepção de mundo, ao 
designar as regras e normas nas relações sociais, exerce seu clássico papel de 
regulador ideológico do grupo social. Como é também clássica e histórica a relação 
entre o poder religioso e o poder político na sociedade humana (tema e objeto de 
estudo das ciências políticas e sociais). 

r 
r 

Analisando os dados de campo e as situações presenciadas durante a 
pesquisa, pode-se apontar para alguns elementos que corroboram para que se 
pense a articulação entre o poder religioso e poder político dentro das 
comunidades. 

r: Em Massarapuã, por exemplo, das vinte e oito familias residentes somente 
três ou quatro não pertencem à igreja Assembléia de Deus. Dentre as famílias 
evangélicas, há uma em especial que detêm o poder religioso, a função de dirigente 
tem sido de irmãos, cunhados; os comerciantes da localidade, detentores do poder 
econômico, são desta família e alguns já foram dirigentes religiosos; por 
conseguinte, exercem o poder político, uma vez que membros desta família é que 
têm sido os porta vozes da comunidade junto ao poder público local. A professora 
local pertence à família e é ela que relaciona-se com o setor educacional do 
município. Foram mulheres desta mesma família que conseguiram do prefeito uma 
caixa de água para a comunidade. 

r: 

r: 

O poder religioso-político articula-se permanentemente com a relação espaço 
comunitário/privado x espaço exterior/público. O comerciante e o dirigente religioso 
estão frequentemente transitando entre estes dois espaços, o que de certa forma 
legitima a sua dominação sobre a comunidade, seja na dimensão do sagrado seja 
na dimensão do profano. 

r- 

Contudo, o poder religioso-político não é exercido sem a permanente 
vigilância dos fiéis. Um dos exemplos de controle social realizado pelo grupo sobre 
um dirigente religioso ocorreu em Medeiros de Baixo. Nesta comunidade, há cerca 
de quatro anos atrás, instalou-se uma igreja evangélica, denominada Filadélfia. 
Funcionou durante quatro anos, com o pastor indo e vindo semanalmente para a 
pregação. Entretanto, há um ano atrás, a comunidade descobriu que o "pastor era 
um pastor de copo". A credibilidade do dirigente religioso ficou abalada e ele foi 
expulso da comunidade, as instalações da igreja permanecem fechadas até hoje. 

,- . 

r. 

A existência de várias igrejas dentro das comunidades e entre as 
comunidades revela o movimento histórico ocorrido na região, bem como a 
necessidade de readequar padrões de relacionamento e comportamentos 
individuais e coletivos. 

r> 

Neste sentido, é interessante observar que as comunidades de Ilha Rasa, 
Ponta do Lanço e Medeiros de Baixo são aquelas com maior tempo de consolidação 
na sua formação, onde a migração intercomunidades ocorreu há mais de cinquenta, 
sessenta anos; são, por outro lado, as comunidades em processo acentuado de 
decadência, com maior perda de habitantes, que tem migrado para Paranaguá. É 
nelas onde se constata uma menor diversidade religiosa e sem influência de igrejas 
pentecostais. 
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Almeida e Massarapuã, que se reestruturam com um fluxo migratório ocorrido 
nos últimos vinte, trinta anos, tem maior diversidade de igrejas e com forte influência 
da igreja pentecostal Assembléia de Deus. 

r: 

r: 

A opção pela igreja pentecostal parece estar associada àquelas localidades 
onde ocorreu o maior e mais recente fluxo migratório, onde as pessoas ao estarem 
a procura de melhores condições de vida, procuram também novas orientações 
sobre a sua concepção de mundo, rearranjando a relação que estabelecem entre o 
mundo do sagrado e do profano. 

r> 

As diferentes opções religiosas, embora demonstrem à primeira vista um 
relacionamento parcimonioso entre todos os membros da comunidade, no 
aprofundamento da conversa com vários entrevistados demonstrou situações de 
tensão e conflitos tanto dentro corno entre as comunidades. 

É ilustrativo apresentar algumas das falas dos entrevistados. 

"Aqui quase não tem gente crente, tem uns cinco ou seis, aqui tem 
muito católico. Quando o padre vem é uma festa, enche de gente daqui 
e de todo lugar, quando não tem o padre é o dirigente e as mulher que 
fazem(. .. ) tem muita diferença entre os católico e os batista. Os batista 
acha que nóis tamo errado em adorá os santos, dizem que não existe 
Nossa Senhora Mãe de Jesus, mas como pode ser se a nossa 
padroeira é Nossa Senhora do Rosário (. . .) na festa da padroeira, que 
é em outubro, nôts fizemo uma festa grande, encheu de gente, teve 
procissêo, e os batista fizeram o culto deles na igreja deles" 
(entrevistada católica, Medeiros de Baixo). 

,,.- "Só mulher vai pra igreja católica, os hoine só aparece nas festa e 
ficam só no negócio ( .. .) a diferença entre nóis é que o católico faz tudo 
que quer, se ele quisé matá um ele mata, fala mal dos outro, e o crente 
não, a vida do crente é só a bíblia, o ensinamento da igreja batista é 
diferente ( .. .) o padre vem e ensina só na igreja e os católico pode fazê 
o que quisé. Nóis vamo todo domingo pra igreja e tem festa sem 
bebida, ganhamo café de tarde, se quisé fica pra janta, tem. A festa do 
cató/íco não, é tudo pra comprá, tem bebkie" (entrevistada batista, 
Medeiros de Baixo). 

r 
"Aqui é só católico, aqui só tem uma familia que falam de outra religião, 
não tem nada, quando tem festa eles vem, bebe, pinta e borda. Eu pra 
mim que não tem religUlo, gente assim só fala, relígilfo tem que fala e 
cumpri, senão n/fo é religiffo (. . .) Lá no Almeida tem de tudo, 
adventista, batista, assembléia, católico... eles brigam sae da igreja, 
um já sai atrás da mulher do outro, um já foma a mulher do outro ... eu 
não gosto nem de falá, que Deus me perdoe (. .. ) o pessoal daqui eles 
brincam, bebem junto, ficam duas, três noite se divertindo. Vão lá 
bebem, as mulher brincam, dançam, se divertem, vão embora. Mas é 
só o pessoal de lá chega, lá do Almeida, pode contá, acaba a fesfa .. .já 
tão quebrando garrafa, quebrando copo, já joga no chêo pra fazê 
pirraça, são terrfvel ... " (entrevistada católica, Ilha Rasa). 

,r- 

r 
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r: 

"Eu sou da assembléia. O pastor, no culto, falô outro dia uma coisa 
assim: a igreja somos nós, o importante é a pessoa acompanhá Deus . 
. .. a gente que é crente tem que ir na festa dos crente, aqueles que são 
católico pode ir na igreja, em baile, ·qualquer coisa assim ( ... ) a gente 
quando não é daquela religião não desfaz, né irmã. Deus é um só, 
porque cada um sabe o que acontece. Deus quando deu a nossa alma 
nêo foi posto com o amor dos homem da terra, foi posto por ele. Entêo, 
assim, quem que reconhece reconhece, quem não quiser ... " 
(entrevistada da Assembléia de Deus, Almeida). 

5.4. As relações de poder nas comunidades 

r: 

As comunidades vivem relativamente isoladas garantindo sua sobrevivência 
através dos resultados concretos de seu trabalho, principalmente na atividade 
pesqueira. Os frutos de seu trabalho não permitem à maioria dessa população as 
condições para uma acumulação de capital, na medida em que os intermediários 
locais dominam o processo de comercialização dos recursos pesqueiros e do 
pequeno artesanato praticado em uma das localidades. 

r: 

A rigor, os pescadores possuem relações com os comerciantes que, muitas 
vezes, extrapolam as simples relações comerciais, sendo mediada também por 
relações de parentesco, vizinhança ou religiosa. Esta situação agrava ainda mais a 
dependência direta para com o intermediário, constituindo-se num ponto de 
estrangulamento que dificulta uma melhoria das condições de vida e trabalho dos 
pescadores. 

Entretanto, a importância desses comerciantes/intermediários não se resume 
apenas ao plano econômico, da produção e comercialização. Sua influência se 
exerce também ao nível das relações políticas locais. De um modo geral, os 
comerciantes formam um pequeno grupo de pessoas em cada comunidade (duas a 
três, no máximo) que conseguiu realizar uma acumulação de capital, capaz de 
permitir que comprassem motores para suas canoas ou bateiras e adquirissem 
várias redes de pesca. 

Devido a essa condição económica privilegiada, muitas vezes, os pescadores 
aprofundam os laços de dependência com os comerciantes, na medida em que 
solicitam uma série de "favores", criando-se, assim, novas lealdades sociais entre 
esses dois grupos (pescadores e intermediários). A dependência gerada a partir 
<lm;so conjunto do rotações oconõmlcas o sociais canforo aos comerciantes urna 
posição de destaque também no plano das relações políticas locais, na medida em 
que muitos deles configuram-se nos "caciques" políticos ou nos "cabos eleitorais" 
das comunidades. 

r: 
A rigor, são eles quem dispõem dos instrumentos consagrados pelos próprios 

pescadores para realizarem a mediação entre os interesses coletivos da 
comunidade e as estruturas de poder, nas diferentes esferas de governo - 
municipal, estadual e federal. Ser "mais estudado" e ser capaz de neg9ciar e "talar 

' . . ,,,...... 
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r: 

r: 

bem" são requisitos básicos, segundo os pescadores, para que uma pessoa receba 
a delegação de um determinado grupo para poder representá-lo. Assim, a partir 
desses atributos e das relações de parentesco, de lealdades primordiais, de 
compadrio e até religiosas, os comerciantes constituem-se num segmento social 
privilegiRdo para cumprirem com o papel da representação dos interesses e das 
reivindicações de cada comunidade. 

r: 

r: 
Assim, como não existem formas de organização mais sólidas ao nível local, 

tais como associações de moradores ou de pescadores que garantam uma efetiva 
participação de seus associados, a representação política dessas comunidades fica 
centralizada nas mãos de poucas pessoas. Esta situação gera, portanto, uma 
contínua debilidade política da comunidade, mesmo que haja uma alternância da 
representação. 

Um fator que parece contribuir para a reprodução desse pro~esso refere-se à 
falta de articulação dos interesses comuns entre as diferentes comunidades. Os 
problemas relacionados à infraestrutura básica de saneamento, de abastecimento 
de água e de energia elétrica, além dos serviços de saúde pública e educação, são 
reivindicações comuns a quase todas as cinco comunidades analisadas, diferindo 
no grau de importância que assume para cada localidade. Porém, o 
encaminhamento para buscar solucionar estes problemas é realizado de forma 
fragmentada pelos representantes de cada comunidade, particularizando-se algo 
que é generalizado. 

r: Predomina entre os pescadores uma visão paternalista que entende que os 
políticos, particularmente o prefeito do município, diante do "fracasso" da pesca e da 
lavoura, deveria "dar uma ajuda" aos moradores da região, fornecendo-lhes, por 
exemplo, uma cesta básica para garantir a sobrevivência de suas famílias. É comum 
os pescadores solicitarem à Prefeitura material de construção - madeira, tinta, 
tijolos, cimento, areia -, caixa d'água, óleo para barco, despesas com as festas 
comemorativas, etc. 

r: 

r: 

r: 

Quanto à atuação dos vereadores junto ao poder público municipal, alguns 
entrevistados afirmaram que estes representantes deveriam "dar uma mão" para 
quem está precisando de "ajuda". 

"Ele não ajuda, só quer os votos (. . .) Agora, nós ajudamos ele, cada 
ano ele vem aqu; ped;r os voi o prá gente e nós ajudamos (. .. ) Ele 
prometeu tanta coisa e não fez nada. Quando eles querem eles vem 
pedir e a gente, muito pronto, ajuda eles. Adespois que eles se fazem, 
eles fazem que não conhecem a gente". 

r: 
No passado, o poder local era atribuído aos mais velhos das comunidades. 

Uma das entrevistadas relembra que quando se casou e foi morar em Massarapuã, 
há uns cinquenta anos, seu sogro era a pessoa mais velha: "Chamavam ele de 
presidente da comunidade, todo mundo respeitava ele, tinha medo dele. Hoje tem o 
Manduquinha, que é o mais velho. Ninguém respeita ele como mais velho, ninguém ouve 
os conselho dos mais velho". r: 

r: 
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Hoje, além da importância exercida pelo comerciante, como assinalado 
anteriormente, também o dirigente religioso assume parcelas do poder na 
comunidade. Vale lembrar que, muitas vezes , comerciante e dirigente religioso são 
uma única pessoa. Uma entrevistada de Medeiros declara que "o dirigente da igreja 
qué ter poder de respeito, mas só com os crente. O dirigente é que qué controlá a vida da 
gente, efes vem na casa olhá tudo, convida pra participá dos culto e tudo". 
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REFLEXÕES FINAIS 

Com base nos dados apresentados pretendeu-se caracterizar, ainda que 
suscintamente, o modo de viver das populações tradicionais localizadas nas 
comunidades pesquisadas. 

O modo tradicional de vida e trabalho das populações que habitam a área 
pesquisada, ao contrário do que muitos podem imaginar, não é estático, não 
representa "estruturas congeladas no tempo", como diria Diegues (1993). Ao se 
buscar reconstituir as características básicas do modo de vida dos pescadores 
artesanais do litoral norte do Paraná, entendeu-se que se fazia necessário traçar 
uma concepção dinâmica, processual deste estilo de vida, apontando as 
continuidades e descontinuidades dessa cultura. 

r 

r: 
Tais comunidades são cada vez mais irlíluenciadas pelos padrões culturais e 

ideológicos da sociedade urbano-industrial. De modo algum podem ser entendidas 
como representantes de uma "pureza" original, dignas de uma autonomia 
econômica, social e cultural. Portanto, esta concepção de comunidade tradicional 
aponta no sentido de entender não só seus elementos fundantes, mas também os 
aspectos dinâmicos, as metamorfoses em curso no cenário social. 

r: 
r: Essas comunidades resultam de um longo processo de ocupação histórica de 

um determinado território, percebido aqui como uma rica articulação de 
ecossistemas que formam o complexo estuarino. A baía, os rios, os mangues e as 
terras no entorno desses ambientes representam o "locus'' onde homens e mulheres 
desenvolvem suas relações sociais, culturais e econômicas que implicam em uma 
estreita dependência da exploração dos recursos naturais para garantirem a sua 
sobrevivência. 

Originária de uma composição étnica que juntou os índios de origem tupi, os 
descendentes dos negros escravos e os colonizadores portugueses (mas também 
os alemães e suíços que migraram para a região em meados do século passado e 
início do presente), os pescadores artesanais configuram-se em um grupo social 
específico. 

r: Entretanto, é importante ressaltar que a propna dinâmica dos processos 
econômicos e sociais, atuantes na região de Guaraqueçaba, a relação dependente 
com o mercado aquisitor de seus produtos (peixes, camarões, etc) têm provocado 
alterações substanciais de natureza econômica, social e cultural neste segmento da 
população. 

r 

r: 
r 

Esta população originária historicamente das atividades continentais, 
mantinha uma relação muito mais simbiótica com a natureza e os recursos naturais. 
A dependência da terra para o plantio, da floresta para a coleta e extração de 
matéria-prima, das águas dos rios e do estuário para a pesca e extração de outros 
recursos, exigiram um conhecimento que foi se aprofundando e sendo transmitido 
através das gerações. 

r 
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r: 

Ainda que de forma menos intensiva, a população local usava e manejava os 
recursos existentes, numa escala que parece não haver afetado a reprodução 
desses ecossistemas. Da terra retiravam a base de sua alimentação e produziam o 
execedente para ser trocado ou vendido para a aquisição de bens que não 
produziam. Das florestas utilizavam-se dos recursos naturais disponíveis com a 
finalidade de atenderem diversas necessidades: cortar madeira para a construção 
de suas casas, instrumentos de trabalho e embarcações; cortar lenha para cozinhar 
seus alimentos; extrair ervas medicinais para curar doenças e matérias-primas 
(taquara, cipós, e argila) para a produção de artesanato (cestaria e cerâmica); caçar 
pequenos animais {paca, tatu, capivara, cateto, etc.) para complementarem a dieta 
alimentar. Das águas extraiam os recursos pesqueiros, peixes, camarões, moluscos, 
crustáceos, etc, basicamente para o consumo familiar. 

Certamente, segundo os dados produzidos na pesquisa de campo, houve um 
tempo lembrado pelos entrevistados ern que se pôde considerar a economia local 
como diversificada e com relativo grau de auto-suficiência. As características 
constitutivas deste tempo passado, ainda presente na memória dos homens e 
mulheres acima de cinquenta anos, permite identificá-los mais enfaticamente com a 
categoria social designada de população tradicional, segundo a caracterização 
proposta por Diegues (1993), e assumida no primeiro capítulo deste trabalho. 

Entretanto, nas últimas três ou quatro décadas, a decadência da atividade 
agrícola em toda a região, o processo de ocupação das terras por grandes 
empresas agropastoris e reflorestadoras, empurraram a população que interagia 
com vários ecossistemas para as margens do estuário, especializando-se neste 
ambiente. 

Essa população, especialmente as gerações mais novas, já não praticam a 
agricultura, estão abandonando o artesanato (à exceção de Medeiros de Baixo), são 
impedidos pela legislação ambiental de praticarem a caça de subsistência, de 
retirarem madeira para construções de equipamentos de trabalho, casas e 
benfeitorias, de retirarem qualquer outro produto da floresta, como o palmito para 
consumo, e dedicam-se exclusivamente a pesca. 

É importante ressaltar, baseado no relato dos entrevistados e em estudos 
produzidos anteriormente, que a diversificação de atividades desenvolvidas no 
passado (pesca, agricultura, caça, coleta e extrativismo) garantia a manutenção 
econômica, social e cultural da população e da forma como eram praticadas não 
af etavarn a dinâmica dos ecossistemas. 

"A lavoura, por exemplo, era praticada em pequena escala, em 
espaços detenninados para certos tipos de plantio, de confom1idade 
com a época e as necessidades de consumo. Embora as terras 
litorâneas não sejam muitas vezes agricu/furáveis, em função da baixa 
fertilidade de seus solos, registra-se, que neste século, a lavoura passa 
a se desenvolver com base no "sistema de pousio", ou seja, de "nêo 
uso da terra por períodos de tempo variáveis entre 5 e 20 anos 
concorrendo, assim, para a preservação do solo e das espécies. Isso 
significa que com o descanso da terra nesse intervalo de tempo, ocorre 
a "recupemçêo da cobertura vegetal, passando por diferentes e 
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sucessivos estágios denominados capoeiras, estágios esses que, se 
não perturbados, tendem formar florestas mais desenvolvidas ... 
secundárias" (IPARDES, 1989, in Cunha, 1989). 

Na verdade, os atuais pescadores artesanais, que se conformam como um 
grupo social específico, resultam desse longo processo histórico marcado pela 
acentuada diminuição dessa diversidade de formas de trabalho e de apropriação 
dos recursos naturais. As mudanças estruturais ocorridas nas últimas décadas 
conduziram ao predomínio da atividade pesqueira sobre as demais atividades 
econômicas desenvolvidas pela população local que habita o estuário. Essa 
alteração teve conseqüências profundas no modo de vida dessas populações, 
provocando uma desarticulação na lógica de reprodução desses grupos sociais. 

No entanto, a própria pesca artesanal também sofreu um conjunto de 
significativas mudanças internas, que aceleraram ainda mais o processo de 
desestruturação Interna dessas comunidades. A escassez do pescado no estuário 
tem se constituído num forte motivo para que grande parte da população local 
migre, temporaria ou definitivamente, para Paranaguá a procura de novas 
alternativas de renda. 

A introdução dessas modificações em seu modo de vida e trabalho, 
apontadas ao longo deste estudo, altera sensivelmente a relação desse grupo 
social com os recursos naturais, na medida em que sua sobrevivência física passa a 
ser ameaçada pela insuficiência de recursos pesqueiros capazes de garantir a sua 
reprodução econômica e social. A manutenção desse ritmo acelerado de queda no 
volume de peixe capturado na região configura-se numa preocupação fundamental, 
pois a extinção desses recursos pode conduzir à dissolução das comunidades 
tradicionais de pescadores artesanais. 

Diante desta situação de desestruturação de seu arcabouço socro 
econômico e cultural, fica evidenciado que essas populações vivem um momento de 
intensas contradições e conflitos internos, que apontam no sentido de uma 
descaracterização de seus traços "tradicionais". O conhecimento acumulado pelas 
gerações anteriores a respeito da natureza e de seus ciclos e dinâmicas é 
transmitido pelos pescadores mais idosos de modo fragmentado às novas gerações. 
Além disso, em muitos casos, os jovens não valorizam da mesma forma o trabalho 
desenvolvido por seus antepassados e, diante da realidade atual de "fracasso" da 
pesca, buscam novas alternativas de vida e trabalho. 

Isso implica numa redefinição das relações socrars internas às 
comunidades, num processo de reestruturação de seu modo de vida, de suas 
relações de trabalho, de suas relações com os recursos naturais, que pode levar, 
inclusive, ao desaparecimento daquelas características que definem a 
especificidade deste grupo social. Uma nova conformação social está se gestando 
no seio dessas comunidades, impondo novos papéis sociais e familiares, a adoção 
de novas atividades econômicas, particularmente no meio urbano, bem como uma 
reestruturação de seu sistema de representações sociais. 
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Para diminuir os impactos sócio-econômicos e culturais que atingem essas 
comunidades é preciso que se desencadeie urgentemente um conjunto de ações, 
visando garantir a essas populações melhores condições para viabilizarem a sua 
reprodução social e cultural, ao mesmo tempo que possibilite a conservação dos 
recursos naturais e pesqueiros que estão sendo exauridos em função de práticas de 
manejo predatórias. 

Finalmente, a partir dessa caracterização sócio-econômica e cultural das 
comunidades pesquisadas, apresentam-se, a seguir, algumas considerações que 
apontam no sentido de como as instituições governamentais ou não 
governamentais, que atuam na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, 
podem agir buscando compatibilizar uma proposta de desenvolvimento sustentado 
com a manutenção da rica e complexa diversidade biológica e cultural que 
caracteriza esta região do Paraná. 

Considerações para a Gestilo da APA de Guaraqueçaba: 

A forma como foi criada a APA de Guaraqueçaba, há quase dez anos atrás, 
tem causado ainda hoje sérios problemas sociais, na medida em que a população 
tradicional que habita esta região não entende a importância de se conservar esta 
área, mantendo-a como uma Unidade de Conservação fundamental para a 
manutenção da biodiversidade dos ecossistemas remanescentes de Floresta 
Atlântica. A APA da região de Guaraqueçaba não se constituía numa demanda que 
tenha sido colocada pelas próprias populações locais. Na verdade, a criação desta 
Unidade de Conservação deveu-se basicamente às pressões exercidas por 
entidades ambientalistas e segmentos do Estado que lutavam pela preservação dos 
ecossistemãs ameaçados. 

r 

r: 

Parte-se aqui da premissa de que para se pensar uma estratégia de 
conservação da diversidade dos ecossistemas existentes na região de 
Guaraqueçaba, é preciso entender que isso está diretamente vinculado à própria 
manutenção das formas tradicionais de organização das populações que ocupam 
esta Unidade de Conservação. O atual processo de desestruturação econômica 
social e cultural em curso nessas comunidades compostas basicamente por 
pescadores artesanais representa fundamentalmente uma ameaça à reprodução de 
um modo de vida particular, uma ameaça a um patrimônio cultural. 

r> 

Esta forma de vida, característica de grupos sociais que possuem uma forte 
relação de dependência com o uso e manejo dos recursos naturais, vem sendo 
influenciada por um conjunto complexo de elementos exógenos. Estas influências 
externas, fruto das pressões causadas pela expansão urbana, pelo assalariamento, 
pela especulação fundiária e pelo turismo desenfreado, por exemplo, têm 
contribuído para a desorganização interna dessas comunidades, tanto do ponto de 
vista econômico como social e cultural, observando-se significativas mudanças 
nesse modo de vida tradicional. 

r--- Elaborar uma caracterização sociocultural das comunidades litorâneas da 
r- região de Guaraqueçaba não significa apenas produzir uma descrição etnopráüca 

.50 



r 
r: 

r: 

das condições de vida e dos processos de trabalho nessas localidades ou uma 
análise da evolução histórica dessas comunidades, contemplando as mudanças 
ocorridas, bem como suas causas e perspectivas. Mais do que isso, no caso 
concreto das populações tradicionais de Guaraqueçaba, fazer uma caracterização 
desta natureza não pode se limitar a esses objetivos imediatos. Entende-se que é 
preciso abordar também questões que necessitam passar à pauta de discussões 
dos organismos governamentais ou não que lidam com a problemática da 
conservação ambiental em áreas protegidas que permitem a presença humana. 

Temas como o significado e o conteúdo de uma proposta de desenvolvimento 
sustentado, a regulamentação das atividades econômicas no mar e na terra, as 
formas participativas de gestão da APA e estratégias de conservação estão 
colocados na ordem do dia: 

Como, diante deste complexo quadro, integrar as populações locais no 
processo de gestão da APA? 

Como aproveitar nesse processo o conhecimento popular acumulado por 
gerações de pescadores e agricultores? 

r: 

Como sensibilizar os moradores dessa região para participarem de um 
processo de gestão ambiental que incentive a conservação dos recursos naturais 
disponíveis? 

Como compatiblizar a conservação de remanescentes de florestas com uma 
proposta de desenvolvimento sustentável que leve em conta a elevação da 
qualidade de vida das populações que tradicionalmente ocupam a região? 

Essas e outras questões merecem ser debatidas e aprofundadas com muita 
seriedade pelas instituições, sob pena de se comprometer os avanços conquistados 
até o momento, no que diz respeito estritamente à conservação ambiental. 

Diante desses desafios, é preciso formular, conforme destaca Diegues 
( 1987), urna modalidade específica de desenvolvimento sustentado que, de um 
lado, seja capaz de viabilizar mecanismos que garantam a reprodução biológica dos 
ecossistemas existentes. De outro lado, esta estratégia deve propiciar a elevação 
das condições de qualidade de vida das populações locais que dependem da 
exploração dos recursos naturais para sobreviverem. A melhoria do bem-estar 
coletivo dessas populações, no contexto de uma proposta voltada para a 
manutenção da diversidade biológica e cultural, deve ter como ponto de partida o 
disciplinamento do uso e das formas de manejo dos recursos naturais para cada 
atividade econômica que seja desenvolvida no âmbito da APA. 

r- As formas de exploração dos recursos naturais devem respeitar as 
características específicas de cada ecossistema: no caso da pesca, regulamentando 
os períodos de defeso das principais espécies de peixes e crustáceos, incentlvando 
técnicas não predatórias para a captura desses recursos e protegendo as áreas de 
reprodução e de criação dos recursos pesqueiros; pesquisando e estimulando as 
práticas de cultivo de diferentes espécies, como ostras, etc; em relação à atividads 
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r: agrícola, estimulando técnicas de plantio adequadas à conservação dos solos e que 
visem aumento da produtividade das culturas. Respeitando-se, assim, a dinâmica e 
a capacidade de reprodução de cada ambiente, é possível viabilizar um processo de 
desenvolvimento sustentado, que seja capaz de compatibilizar a reprodução da 
diversidade dos ecossistemas, a exploração racional dos recursos naturais, através 
da utilização de técnicas não predatórias ou degradadoras da natureza, e a 
melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais. 

No entanto, para se garantir que o processo de planejamento e gestão de 
uma área protegida seja democrático (e não tecnocrático), é fundamental a 
presença ativa das populações locais nas tomadas de decisões e na execução das 
atividades ligadas a este processo. Para que as medidas de controle dos recursos 
naturais sejam respeitadas pelos diferentes grupos sociais envolvidos diretamente 
numa determinada atividade econômica, é fundamental que todos participem das 
discussões para definir as medidas de controle necessárias para cada situação 
concreta. · 

r 

Os organismos governamentais devem, portanto, estimular a criação ou o 
fortalecimento de entidades representativas de interesses coletivos, tais como 
associações de moradores ou de agricultores, colônias de pescadores, dentre 
outras. Essas formas de representação dos interesses precisam ser reconhecidas 
como organizações legítimas e fundamentais numa estratégia de conservação, 
dentro de uma perspectiva participativa. 

r: 
Desse modo, pode-se estabelecer um compromisso sólido e eficaz, capaz de 

garantir o disciplinamento ou ordenamento do território compreendido pela APA, 
incluindo-se a regulamentação do uso e das formas de manejo racional dos 
recursos naturais renováveis. 

r: 

r- 

Porém, ainda que, eventualmente, as instituições governamentais, as ONGs 
e as entidades representativas dos interesses da população local cheguem a um 
consenso que aponte no sentido da necessidade de se adotar medidas de controle 
e de fiscalização das atividades produtivas desenvolvidas no interior da APA ou 
mais concretamente da atividade pesqueira, é preciso pesar os possíveis impactos 
negativos dessas medidas sobre o nível de renda e de emprego entre os 
pescadores artesanais. Nesse sentido, a implementação dessas medidas deve ser 
feita de modo gradual e, se possível, deveriam ser balisadas por pesquisas 
científicas que levem em consideração a vivência e a experiência acumulada 
empiricamente pelos habitantes da região. 

,r- 

A princípio, os próprios pescadores são favoráveis a uma definição mais 
apropriada dos períodos de defeso das principais espécies, garantindo-lhes as 
condições para realizarem a desova e se reproduzirem em escala mais ampliada. 
Além disso, compreendem a necessidade de se determinar o tamanho das malhas 
das redes e de se proibir a utilização de determinados equipamentos considerados 
predatórios (como a tarrafinha). ,.--, 

Dentro dessa perspectiva, é f acllvel reunir os representantes dos pescadores 
artesanais para se rever, por exemplo, os períodos de defeso de cada espécie e q 
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uso de equipamentos de pesca predatórios, de maneira que a decisão tomada 
(ainda que temporariamente) por este grupo de autoridades governamentais e 
representantes dos pescadores artesanais possa ser respeitada e cumprida pelos 
agentes econômicos. 

r: 

1.,...... 

Todas essas preocupações expressas pelos pescadores artesanais têm 
como pano de fundo a clara percepção de que os recursos naturais não são 
inesgotáveis e que algo precisa ser feito com urgência, caso se pretenda reverter 
uma situação de crescente diminuição do volume de peixes capturados na baía de 
Guaraqueçaba. 

Em geral, atribuem a responsabilidade pela regulamentação dessas leis aos 
organismos governamentais estaduais e federais relacionados à questão ambiental, 
particularmente o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) e o IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná). Consideram, entretanto, que a fiscalização não deveria ser 
reduzida ao seu elemento meramente repressivo, que trata as transgressões às 
normas estabelecidas como simples "casos de polícia". 

Outra importante consideração feita por um número significativo dos 
pescadores entrevistados diz respeito à necessidade de se estabelecer também 
regras e medidas de controle e de fiscalização para serem aplicadas principalmente 
às empresas pesqueiras que atuam com uma tecnologia mais avançada (uso de 
sonar, motores mais potentes, redes maiores tanto em profundidade como em 
comprimento). Os pescadores artesanais não se mostram interessados em cumprir 
com uma normalização do uso do espaço do mar que favoreça a renovabilidade dos 
recursos pesqueiros no interior da bala, se no "mar de fora" os grandes barcos 
continuarem com suas práticas predatórias para a captura do pescado. 

,,,...... É evidente que regulamentar todas as atividades econômicas primarias 
desenvolvidas atualmente na APA não se constitui numa tarefa simples e possível 
de ser aplicada a curto prazo, dentro de uma perspectiva de construção coletiva e 
participativa dos diferentes interesses sociais envolvidos. Contudo, é preciso 
urgentemente dar os primeiros encaminhamentos práticos para se atingir este 
objetivo estratégico. 

r: 

r 

r= Cabe ainda observar a importância das formas tradicionais produtivas na 
compreensão do ambiente natural em interrrelação com o conjunto de elementos 
culturais e sociais, que compõe o universo das populações tradicionais. 

r: 

r Para finalizar registra-se a reservada abrangência deste trabalho, 
ressaltando a necessidade de outros estudos que contribuam no entendimento dos 
elementos aqui levantados. Afim de que se amplie o conhecimento sobre a região 
de Guaraqueçaba e estabeleçam-se outros e novos instrumentos que venham 
salvaguardar e viabilizar a relação entre homem e natureza. 

r: 
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