
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ARQUEOLOGIA 

 

 

Arqueologia Marítima de Um Bom Abrigo 

 
 

 
 

Tese de doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em 
Arqueologia da Universidade de São 
Paulo para a obtenção do título de 
Doutor em Arqueologia.  

 
 
 
 
Leandro Domingues Duran 

Orientadora: Profª Drª Maria Cristina Mineiro Scatamacchia 
 
 
 

 
 
 
 
 

São Paulo 
 2008 

 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

À minha família, que me ensinou a perseguir meus sonhos; 

À Lorena, que está me ajudando a construir um desses sonhos; 

Aos meus amigos e companheiros de luta pela preservação do patrimônio 

arqueológico submerso: Gilson, Bava e Flávio.   

 2



AGRADECIMENTOS 
 

Toda tese vêm acompanhada de uma vasta lista de agradecimentos; isto ocorre 

porque uma tarefa desse porte nunca se realiza apenas por conta dos esforços 

pessoais de seu autor principal, mas envolve o auxílio de uma série de outras 

pessoas. Esta não é diferente e, portanto, precisamos reservar este espaço para a 

devida referência a todos aqueles que direta ou indiretamente, contribuíram para a 

pesquisa. 

 

Gostaria de iniciar meus agradecimentos com a menção à Profª Drª Margarida 

Davina Andreatta, que, com o carinho e a compreensão que lhe é peculiar, foi quem 

me iniciou na Arqueologia. 

 

Outra pessoa fundamental nesta pesquisa foi a Profª Drª Maria Cristina Mineiro 

Scatamacchia, que me orientou e incentivou durante todo este doloroso processo, e 

que assegurou todas as condições necessárias para que pudéssemos realizar este 

trabalho. 

 

À Gilson Rambelli, tutor, professor e principalmente amigo; foi ele quem, através de 

seus estudos pioneiros, abriu as portas da academia para a Arqueologia 

Subaquática e trouxe literalmente à tona a importância do patrimônio cultural 

submerso. Sem seu exemplo talvez esta pesquisa nunca tivesse sido realizada. 

 

À Flávio Calippo, amigo e tutor subaquático, que embarcou de corpo e alma neste 

projeto e ajudou a concretizar as aspirações subaquáticas do autor. À ele devo 

paciência, perseverança, encorajamento e, principalmente, muita amizade.  

 

À Paulo Bava de Camargo, outro grande amigo que esteve sempre ao meu lado em 

incontáveis aventuras e desventuras propiciadas por esta pesquisa. Hoje em dia 

quase um “baleeiro”, foi uma força sempre presente com que pude contar.  

 

 3



À Glória Tega, conselheira, amiga e muitas vezes mediadora, foi também um braço 

trabalhador nos procedimentos de campo. 

 

À Ricardo Guimarães que, além de contribuir nos trabalhos de campo desta 

pesquisa, assumiu com dignidade a tarefa que a Marinha do Brasil lhe incumbiu e 

que certamente trará novos ares à questão do patrimônio cultural subaquático. 

 

À Gabriela Farias, que sempre transformou o “impossível” em “possível”, sem nunca 

perder o ânimo ou a alegria. 

 

À José Roberto Pellini, grande amigo e conselheiro, que sempre esteve disponível 

para ajudar no que fosse preciso. 

 

À Silvia Melchior, que participou ativamente do início deste projeto e a quem devo 

mais do que palavras. 

 

À Paulo Zanettini, pelas oportunidades de aprendizagem que me propiciou. 

 

Ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, especialmente os 

funcionários da Base de Cananéia, ao Prof. Dr. Michel Mahiques e o técnico 

Clodoaldo Tolentino, que participaram de forma importante nos trabalhos de campo. 

 

Agradeço também à todos os funcionários do MAE/USP, que em suas atividades 

cotidianas, de uma maneira ou de outra, contribuíram para a realização da pesquisa. 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que 

financiou esta pesquisa e, portanto, garantiu todas as bases materiais necessárias 

para a sua realização. 

 

 4



Fazemos aqui, também, um agradecimento ao parecerista anônimo da FAPESP que 

nos acompanhou durante todo o trabalho, contribuindo de forma constante com 

idéias e sugestões e que foi sensível às demandas da pesquisa.   

 

À minha esposa Lorena, certamente a pessoa mais próxima com quem compartilhei 

e compartilho este sonho. 

 

Por último, porém certamente não menos importante, à minha família; meu pai, que 

contribuiu de forma decisiva para a boa conclusão deste trabalho, e minha mãe e 

irmãs que sempre estiveram ao meu lado.   

 

 

 5



RESUMO  
 

A presente pesquisa integra os esforços de um projeto mais amplo que é 

aquele definido pelo Programa Arqueológico do Baixo Vale do Ribeira, coordenado 

pela Profª Drª Maria Cristina Mineiro Scatamacchia, e que, de forma sucinta, objetiva 

a produção de conhecimento arqueológico sobre as diferentes sociedades humanas 

que ocuparam, desde o período pré-histórico, a planície costeira de Cananéia-

Iguape. No nosso caso, especificamente, a proposta foi a de agregar a esse esforço 

de pesquisa, o espaço insular do Bom Abrigo, propondo interpretações sobre os 

exemplares de cultura material aí presentes e seu papel no processo de formação e 

desenvolvimento da sociedade histórica que se estabeleceu no território brasileiro a 

partir do século XVI, em particular daquelas comunidades da planície costeira de 

Cananéia-Iguape. 

 O foco de nossa discussão é aquele definido pela “Arqueologia Marítima”, que 

procura analisar os diferentes aspectos do que podemos classificar como uma 

“cultura marítima” e de sua importância dentro dos processos sociais, políticos e 

econômicos produzidos pela diferentes sociedades humanas. Essa relação com o 

ambiente marítimo se reflete, também, na nossa metodologia de pesquisa que tem, 

como destaque, o emprego de técnicas de arqueologia subaquática.  

Em linhas gerais, a pesquisa realiza uma macro-análise da Ilha do Bom 

Abrigo, propondo interpretações sobre três diferentes contextos de interesse 

arqueológico aí identificados, a saber: a armação baleeira, o complexo faroleiro e a 

Enseada da Prainha. Em todos eles visamos discutir a importância do papel da 

cultura marítima dentro do processo de formação e desenvolvimento da sociedade 

comercial-mercantil capitalista que se instalou na região da planície costeira de 

Cananéia-Iguape, a partir dos primeiros anos do século XVI, e que serviu de base 

para a formação da atual sociedade brasileira. 

 

 

Palavras Chave: arqueologia marítima; arqueologia subaquática; Ilha do Bom 

Abrigo; Cananéia; armação baleeira.  
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ABSTRACT 
 

The present research integrates efforts from a wider-ranging project which is 

defined by the Archeological Program from Baixo Vale do Ribeira coordinated by 

Professor Maria Cristina Mineiro Scatamacchia. The Archeological Program from 

Baixo Vale do Ribeira aims, in short, the production of archeological knowledge 

about different human societies that occupied the coastal plain Cananéia-Iguape 

since the pre historical period. In this case, specifically, the proposal was to 

aggregate into the research efforts the Bom Abrigo Island, presenting interpretations 

on the material culture found there and its role in the formation and development 

process of the historical society that was established in the Brazilian territory from the 

XVI century on , in particular of those communities from the coastal plain Cananéia-

Iguape. 

The focus of our discussion is defined by the Maritime Archeology which 

analyzes the different aspects of what we can classify as a maritime culture and its 

importance in the social, political and economical processes produced by the 

different human societies. This relation with the maritime environment is also 

reflected in our research methodology which applies techniques of underwater 

archeology. 

In a broad sense, the research performs a macro analyzes of the Bom Abrigo 

Island proposing interpretations about three different contexts of archeological 

interest identified there: the whaling station, the lighthouse complex and the “Prainha” 

bay. In the three contexts we aimed to discuss the importance of the maritime culture 

in the formation and development process of the commercial, mercantile, capitalist 

society which was established in the coastal plain Cananéia-Iguape from the very 

first years in the XVI century, and which served as a basis for the formation of the 

current Brazilian society. 

 

 

Key words: maritime archeology, underwater archeology, Bom Abrigo Island, 

Cananéia, whaling station.  
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“Bom Abrigo”: 

 

“Se os teus rochedos narrassem 

as ações daqueles dias, 

tu, a história tornarias 

mais atraente e fiel, 

esclarecendo êsses fatos 

conservados pelos anos, 

do encontro dos castelhanos 

e do infeliz Bacharel. 

 

Dos grandes navegadores 

que em tua enseada ancoraram; 

das noites que em ti passaram 

André Golçalves, Pinzão, 

Cabeza de Vaca e outros, 

Como Vespucio, Garcia, 

De que a crônica hoje em dia 

Tantas vezes faz menção. 

 

Quantos naufrágios passados 

À tua vista contaste? 

Quantas canções escutastes? 

Quantos gemidos ao luar? 

- Ó sentinela da costa, 

São teus fastos um poema, 

Que as areias do Ipanema 

Não souberam conservar! 

 

Paulino de Almeida. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida junto ao Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo, sob a orientação da Profª Drª Maria 

Cristina Mineiro Scatamacchia, inicialmente com o título “A História Submersa: 

arqueologia subaquática no resgate da história marítima da Ilha do Bom Abrigo, no 

litoral sul de São Paulo”. Em linhas gerais, o trabalho se propõe a analisar e 

interpretar o papel desempenhado pela referida ilha, e da cultura material ali 

presente, no processo de conformação e desenvolvimento da sociedade histórica 

que se estabeleceram no território brasileiro a partir do século XVI, e em particular 

daquelas comunidades lagamares da planície costeira de Cananéia-Iguape/SP. 

Nesse sentido, o presente trabalho realiza uma abordagem macroanalítica da Ilha, 

entendendo-a não apenas enquanto área de pesquisa, mas também, enquanto 

artefato.  

Com o devido amadurecimento da pesquisa, no entanto, ao caráter 

“subaquático”, anteriormente enfatizado, foi sendo acrescido o conceito de 

“arqueologia marítima”, opção que se manifesta de forma evidente na escolha do 

novo título que atualmente designa esta pesquisa. Esse acréscimo conceitual é 

abordado mais adiante, e por isso não iremos nos deter para analisá-lo aqui, 

bastando a explicitação de que está relacionado com o alargamento de nossos 

objetos de pesquisa e com a preocupação em discutir uma “cultura marítima” mais 

do que uma “cultura provinda do mar”. Entendemos que tal reorganização garante 

uma compreensão mais abrangente e precisa de nossos objetivos, fundindo 

arqueologia e “maritimidade” de uma forma mais harmoniosa. Não obstante, o 

caráter subaquático foi mantido, continuando a ocupar um papel fundamental nos 

procedimentos de pesquisa.  

Como veremos, a preocupação com a identificação de áreas submersas de 

interesse arqueológico e sua conseqüente interpretação tem um papel de destaque 

neste trabalho. Isso não poderia ser diferente na medida em que partimos de uma 

constatação já mundialmente expressa (e nacionalmente em processo de 

 15



compreensão) de que os ambientes aquáticos também estão sujeitos a 

transformações e modificações causadas pela atividade humana. Neste sentido, o 

fundo dos mares, rios e lagos, têm servido, desde sempre, como “arquivos” de 

vestígios materiais da cultura humana que podem nos contar, não apenas um pouco 

mais sobre as diferentes sociedades (presentes e passadas), mas também e 

principalmente sobre atividades, comportamentos, valores e símbolos específicos 

dos grupos sociais que neles “viveram” (independentemente diferentes “tempos” 

envolvidos nessa “vivência”). Como bem argumentou o “precursor” da arqueologia 

subaquática científica contra o preconceito em relação aos sítios submersos, George 

Bass:  
Ignora quem o afirma quanto da tecnologia, da arte e da história se aprendeu 
já com antigos cargueiros. Praticamente, tudo quanto tem saído das mãos do 
homem [...] fez, em qualquer altura, parte da carga de navios [...] (1969, p.19).  
 

Uma fonte de informação como essa não poderia ser deixada de lado em uma 

proposta que pretende interpretar a função de um ambiente oceânico (não no 

sentido estrito do conceito oceanográfico, mas como contraponto ao ambiente 

lagamar) como é a Ilha do Bom Abrigo, e a cultura material que a caracteriza, em 

especial aquela relacionada ao mundo náutico. Parece-nos, portanto, que a atitude 

de agregar a contribuição que pode ser extraída desse grande arquivo da cultura 

material que é o oceano, aliado a uma análise que busque visualizar os dados a 

partir do próprio ambiente marinho, são, se não o melhor, certamente um dos 

caminhos mais indicados e potencialmente ricos que podemos almejar. Nas palavras 

de Hernández Leon, 
Las enormes posibilidades que siempre há oferecido el mar como via de 
comunicación, más rápida y barata que la terrestre, le convirtieron muy pronto 
em um resorte político y económico de primer orden [...] el vértice en torno al 
cual se han desarollado buena parte de la Historia [...] y la cultura [...] (1988, 
p.09). 
 

Nesse sentido, a característica fundamental desta pesquisa é a sua 

preocupação em libertar-se do foco terrestre e dirigir-se para o aquático, em 

especial, o marítimo. Aqui nossa intenção é a de discutir e propor interpretações 

sobre o que poderíamos qualificar como uma “cultura marítima” e sua participação 

na produção, reprodução e transformação das sociedades históricas que, em um 

momento ou outro, interagiram de alguma maneira com o espaço insular do Bom 
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Abrigo. Por “cultura marítima” queremos dizer aquele “conjunto de várias práticas 

(econômicas, sociais e sobretudo simbólicas) resultantes da interação humana com 

um espaço particular e diferenciado do continental: o espaço marítimo” (DIEGUES, 

1998, p.50). Essa perspectiva é fundamental na medida em que entendemos que a 

compressão do real significado e da importância da Ilha do Bom Abrigo só poderia 

ser alcançada com a adoção de uma proposta interpretativa que incluísse, não 

apenas a relação Terra→Mar, mas também, e principalmente, o vetor Mar→Terra, 

ou seja, que a ilha fosse entendida não enquanto uma manifestação continental, 

mas enquanto uma estrutura marítima. Mais ainda, somente assim poderíamos nos 

libertar das perspectivas limitantes vinculadas a uma interpretação local, abrindo 

espaço, assim, para a possibilidade de contemplarmos funcionalidades e 

significâncias macro-regionais ou ainda maiores, como ficará claro ao longo do texto. 

 

 

O Programa Arqueológico do Baixo Vale do Ribeira: 

 
 

Este estudo integra um projeto mais amplo definido pelo “Programa 

Arqueológico do Baixo Vale do Ribeira”, coordenado pela Profª. Drª. Maria Cristina 

Mineiro Scatamacchia, e que, de forma muito resumida, objetiva a produção de 

conhecimento arqueológico sobre as diferentes sociedades humanas que ocuparam 

(e ocupam), desde o período pré-histórico, a planície costeira de Cananéia-Iguape. 

A tarefa é hercúlea uma vez que a ocupação dessa região remonta a cerca de 7.800 

AP. (CALIPPO, 2004) e, desde então, parece ter continuado de forma ininterrupta 

até os dias de hoje (SCATAMACCHIA, 2005). Nesse sentido, o Programa vem 

realizando, a partir de diferentes pesquisas acadêmicas, um amplo levantamento 

arqueológico na área, que incluiu, não apenas diferentes porções territoriais desse 

litoral, mas, também, os ambientes aquáticos a elas associados. O que esses 

estudos vêm demonstrando é uma caracterização cultural extremamente 

diversificada e rica que abarca desde sociedades de pescadores-coletores, assando 

pelas horticultoras-ceramistas, e chegando até as chamadas “sociedades históricas".  

 17



Dentro desse amplo Programa, nossos maiores vínculos estão forjados com a 

linha de pesquisa, já clara e devidamente estabelecida em seu interior, e 

caracterizada por estudos de “Arqueologia Subaquática”. Tal perspectiva que era 

inédita na cena acadêmica nacional, constitui hoje uma área de pesquisa 

completamente nova na arqueologia brasileira: o referido projeto temático vem 

sendo (em conjunto com o Ceans-Unicamp) um dos principais agentes de produção 

e divulgação de conhecimento científico sobre arqueologia subaquática no país, 

além de um importante núcleo de defesa do patrimônio cultural submerso. Com o 

pioneirismo dos trabalhos de mestrado e doutorado de Gilson Rambelli (1998; 2003), 

seguidos pelos mestrados de Paulo Bava de Camargo (2002) e Flávio Rizzi Calippo 

(2004), que hoje apresentam continuidade em projetos de doutoramento no 

MAE/USP, esta pesquisa pôde contar com uma bibliografia de suporte 

especializada, com uma equipe devidamente treinada nos procedimentos de campo 

e com um fórum de discussão e de reflexão, tão necessários à produção do 

conhecimento almejado. A contribuição desses acadêmicos neste trabalho vai muito 

além das citações que se realizam ao longo do texto e que, entendemos, não fazem 

jus à importância do suporte proporcionado. 

De uma maneira geral o que todos esses pesquisadores têm em comum (e 

aqui nos incluímos) é a sua característica de “pensar” as sociedades da região da 

planície costeira de Cananéia/Iguape a partir de uma de suas principais 

características que é a vasta e importante associação com os ambientes aquáticos 

que marcam a sua paisagem natural de forma muito evidente. Essa característica 

assume uma importância singular na medida em que congrega, em um mesmo 

ambiente, universos tão diferentes, porém complementares, como são: o marítimo 

(Oceano Atlântico), o salobro (Mar Pequeno e adjacências) e o de água doce (o rio 

Ribeira de Iguape, por exemplo).  

Cada uma à sua maneira, as sociedades que aí se estabeleceram parecem 

nunca ter se distanciado muito do que poderíamos qualificar como uma proposta de 

extrema proximidade com o meio aquático; em verdade, o que se configura é que a 

fartura e diversidade de recursos alimentares propiciada pela interação desses 

diferentes ambientes e a facilidade de comunicação e transporte gerada pela 
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presença de inúmeras vias aquáticas foram instrumentos cruciais nas estratégias de 

sobrevivência e conformação social desenvolvidas por essas comunidades 

(RAMBELLI, 1998 e 2003; SCATAMACCHIA, 2005).  

Do ponto de vista da arqueologia pré-histórica (ou se preferirmos, aquela 

relativa ao período pré-colonial), uma clara indicação dessa condição de interação e 

exploração dos ambientes aquáticos é a enorme presença de sítios de sambaqui e 

conchíferos, nessa porção do litoral, principalmente na região de influência do 

complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape. Como bem observou Ernesto 

Young: “Talvez não haja outra parte do Brasil onde na mesma área encontre-se 

tantos Sambaquis como aqui em Iguape” (1904, p.251). O interesse pelos 

sambaquis gerou uma extensa bibliografia; essas pesquisas tiveram início muito 

cedo, com as primeiras explorações de Löfgren em 1893 e as andanças de Ricardo 

Krone pelo Vale do Ribeira para o Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo em 

1914. A eles se seguiram vários outros pesquisadores como Ab’saber e Besnard, 
Joseph Empéraire e Annette Laming, Paulo Duarte e Uchoa e Garcia (BONETTI, 

1997; CALIPPO, 2004). No que se refere especificamente ao “Programa do Baixo 

Vale do Ribeira”, podemos citar os trabalhos de mestrado e doutorado de Charles 

Bonetti (1997; 2004) e o estudo de mestrado de Flávio Rizzi Calippo (2004). O que 

se apreende desses estudos é que os conteúdos e a interpretação do padrão 

locacional dos sítios arqueológicos de sambaqui denotam um papel de destaque dos 

ambientes aquáticos na conformação das sociedades “pré-históricas” a eles 

associados. Assim, os mares, rios e lagunas eram, para essas populações: fontes 

fornecedoras de recursos alimentares e construtivos, meios de interação social e 

vias de deslocamento, ao mesmo tempo em que se constituíam enquanto espaços 

de representação simbólico-religioso. 

As sociedades horticultoras-ceramistas também aí se estabeleceram e 

parecem ter se dedicado a complexos processos de interação com os ambientes 

aquáticos. Uma das características do Programa Arqueológico do Baixo Vale do 

Ribeira tem sido o emprego de fontes escritas primárias para o estabelecimento de 

discussões sobre os diferentes processos de interação social, política e econômica 
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dos povos indígenas durante o período da conquista, e a cultura material a eles 

associados. Assim, como observa Scatamacchia:  
A informação etnográfica do século XVI menciona outros materiais que, nas 
regiões tropicais,não estão presentes no registro arqueológico. Menciona 
também o uso de grandes canoas e os mecanismos de pesca utilizados por 
esses grupos (2005, p.61).  

 
Nesse mesmo sentido, Rambelli afirma que: 

Os primeiros conquistadores europeus, que aqui chegaram através da 
navegação, também descreveram em seus relatos a familiaridade dos nativos 
com o ambiente aquático; informações essas que também reforçam o 
conhecimento do tema náutico por esses grupos, através das técnicas de 
construção naval, como a confecção de canoas monóxilas, do domínio da 
navegação costeira e fluvial, assim como, pelo requinte da arte de pesca. O 
número exagerado de banhos descritos, e a ocupação do espaço litorâneo, 
também reforçam a importância da água nas relações sociais dos grupos 
locais no momento da conquista (2003, p.31).  

 
Um dos principais cronistas que registrou as interações entre essas 

sociedades e os ambientes aquáticos foi Hans Staden, relatando não apenas a 

grande recorrência no uso de embarcações por parte das populações indígenas 

costeiras, mas também a importância das práticas de pesca e o uso de técnicas de 

mergulho. Assim como ele, José de Anchieta também comentava o hábito dos 

nativos nadarem sob o mar com os olhos abertos (RAMBELLI, 1998, p.13-14).  

Com o advento do europeu, a partir do século XVI da nossa era, a 

importância dessa relação com os ambientes aquáticos teve sua continuidade, só 

que em outros termos, agora devidamente atrelada ao jogo mercantilista/capitalista 

das sociedades históricas aí estabelecidas. Sabemos, através de cronistas e da 

historiografia, que a planície costeira de Cananéia e Iguape, assim como as ilhas 

circunvizinhas, atraiu desde logo a atenção do explorador e, posteriormente, 

colonizador europeu, como pontos estratégicos tanto para a navegação quanto para 

a colonização.  

A proposta de Rambelli e os resultados obtidos por esse pesquisador no que 

tange ao início do desenvolvimento de uma “Carta Arqueológica” (2003) do 

patrimônio submerso já evidenciaram o alto grau de importância de uma cultura 

náutica para as sociedades históricas que ocuparam a região. Da mesma forma, o 

trabalho de Bava de Camargo sobre as “fortificações oitocentistas da planície 

costeira de Cananéia-Iguape” demonstra que o papel estratégico desse ambiente se 

 20



fez materializar também na construção de equipamentos estatais de controle, como 

é o caso do “forte da trincheira”, erguido no século XIX. O que todas essas 

abordagens demonstram é que o mar não é apenas um importante arquivo da 

história dessas sociedades lagamares, mas, também, um elemento ativo a ser 

considerado no processo de interpretação arqueológica. 

É importante esclarecermos, no entanto, que a nossa postura não está 

calcada em um pretenso determinismo ambiental. Não estamos aqui defendendo 

qualquer (pré)conceito que pretenda atribuir aos ambientes aquáticos um caráter de 

obrigatoriedade de interação para toda e qualquer sociedade a eles associada 

geograficamente. No entendimento desta pesquisa (e das demais aqui referidas), 

esse processo depende das escolhas culturais de cada uma das sociedades que se 

procura analisar, ou seja, precisamos agregar às características naturais acima 

mencionadas, uma dimensão antropológica, no dizer de Diegues (1998). Como bem 

esclarece esse pesquisador, em sua análise do ambiente marítimo: 
Essa relação com o mar não é, porém, algo dado, imutável, mas uma inter-
relação construída historicamente. Nem todas as sociedades insulares, no 
entanto, desenvolveram práticas sociais e simbólicas que constituem a 
maritimidade. Algumas delas se construíram historicamente de costas para o 
mar, ao passo que outras, inicialmente nessa condição, passaram, numa 
fase subseqüente a construir sua maritimidade (1998, p.53-54). 

 
Nesse sentido, nosso intuito, aqui, foi o de agregar a esse esforço de 

pesquisa o espaço insular do Bom Abrigo. Foram dois os principais fatores que 

motivaram esta pesquisa. O primeiro deles está relacionado com a viagem de 

Martim Afonso de Sousa em 1532, que ancorou nessa ilha e aí ficou por cerca de 44 

dias, e que é tido pela historiografia como um marco importante na sedimentação da 

ocupação e exploração colonial e na forja de uma “América Portuguesa”. O 

segundo, diz respeito ao conhecimento prévio da existência de uma ruína colonial 

relacionada com a atividade da pesca comercial de cetáceos para a produção de 

óleo ou “azeite de baleia”, mercadoria de muitos usos, principalmente como fonte de 

iluminação. Assim, tendo em vista a proposta do Programa Arqueológico do Baixo 

Vale do Ribeira, far-se-ia necessário que as reflexões se estendessem mar afora e 

prestasse conta desse patrimônio e da tradição historiográfica associada a essa 

parcela insular do território paulista. 
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As Ciências Humanas e o Mar:  

 
 

Feitas as devidas apresentações de nosso objeto de pesquisa, de nossos 

objetivos e da perspectiva interpretativa adotada, resta-nos contextualizar o lugar da 

presente pesquisa no contexto das relações entre as Ciências Humanas e o 

ambiente marítimo. Apesar de contar com um foco regional bem definido, esta 

pesquisa segue a sugestão de Orser de “Think globally, dig locally” (1996, p.183) e 

vai além de suas limitações geográficas, propondo-se a contribuir para uma reflexão 

sobre a importância dos ambientes marítimos e dos diferentes processos de 

interação histórico-culturais entre as sociedades humanas e o mar. 

Foi apenas recentemente que se empreendeu um esforço verdadeiro de 

incorporar às reflexões produzidas no âmbito das “ciências do homem” (ou “Sociais”, 

se preferirmos), os diferentes processos de interação histórico-culturais entre as 

sociedades humanas e o mar, dando especial atenção à análise de categorias e 

práticas sociais específicas que se fundamentam na formação do que poderíamos 

classificar como uma (em verdade várias) “cultura marítima”. A despeito disso, 

infelizmente esse caráter “humano” do mar ainda é muito pouco explorado, 

perdurando ainda aquele antigo princípio de um ambiente de domínio das ciências 

naturais como a oceonografia ou a biologia, marcado pelo que se considerava ser 

um “grande vazio humano” (DIEGUES, 1995, p.13). A conduta de desconsideração 

do ambiente marítimo, e conseqüentemente dos estratos e costumes sociais a ele 

associados, que dominou e que ainda prevalece na maioria dos pesquisadores das 

ciências sociais, não se deve, de forma alguma, a um tendência natural que nos 

vincula, enquanto espécie, às porções terrestres de nossos habitats; há muito se 

sabe que o homem, desde cedo, também se lançou ao convívio e ao domínio do 

mar. O que está em jogo, então, é uma postura simbólico-valorativa , negativa, 

construída ao longo de séculos e que expressa a ideologia de uma sociedade 

“agrocêntrica” onde uma elite essencialmente marcada por seus vínculos com a 

posse e o controle da terra vê, no mar, um universo instável, pouco afeito às suas 

pretensões de domínio e que exige um conhecimento técnico que está além de seu 
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repertório. Mais uma vez, como nos lembra Diegues, as práticas marítimas e os 

modos de vida a elas relacionados;  
 

[...] se constroem em relação a um meio tanto físico quanto socialmente 
instável e imprevisível. O mar, espaço de vida dos pescadores marítimos, é 
marcado pela fluidez das águas e de seus recursos, pela instabilidade 
contínua provocada por fatores metereológicos e oceanográficos, pela 
variação e migração das espécies [...] A vida no mar é também marcada não 
só por contingências naturais, mas por temores e medos, acidentes e 
naufrágios, pela flutuação dos preços, pela extrema perecibilidade do 
pescado [...] (1995, p.57).  
 

Assim, as características negativas do mar, traiçoeiro, violento, arriscado, 

instável, imprevisível, assassino, etc., passaram a ser aplicadas também àqueles 

indivíduos envolvidos com a faina nesse ambiente (SILVA, 2001, p.19) e a 

marginalização social decorrente dessa situação foi utilizada como um verdadeiro 

instrumento de coação e domínio social. Entretanto, precisamos ter em mente que a 

percepção desse universo aquoso nem sempre assume o aspecto negativo que lhes 

atribuímos atualmente e que tanto nos parece “natural”. Diferenciações temporais e 

espaciais nos conduzem a visões muito distintas de como as diversas sociedades 

interagiram (e interagem) com o mar. O antropólogo marítimo Henningsen, por 

exemplo, argumenta que em tempos de guerra, um respeito repentino costuma 

surgir em torno da figura dos marinheiros, então transformados em heróis da pátria 

(HENNINGSEN 1972, p.124). Da mesma maneira, Silva defende que o advento da 

navegação como elemento importante para a política de Estado a partir do 

Renascimento, provocou uma certa ascensão social dos estratos vinculados à faina 

marítima (2001, p.16). Além deles, Diegues, nos lembra que: “Enquanto nos países 

ocidentais constitui um objeto de medo e terror, em algumas sociedades do sul do 

Pacífico o espaço marítimo é o lócus de vida, um ser vivo com o qual é preciso se 

conciliar antes de nele se adentrar” (1995, p.58). Até em relação a uma mesma 

sociedade, grupos sociais distintos atribuem valorações diferenciadas aos ambientes 

aquáticos, seja por razões de cunho religioso, seja por razões de cunho econômico 

ou social. Como observou Mourão, em seu estudo dos pescadores do litoral sul do 

estado de São Paulo, 
Se, com relação à população, a ‘imagem’ do pescador não se apresenta 
como um reforço de status, em relação aos pescadores entre si (como 
demonstra a pesquisa), o fato de alguns conseguirem fazer boas pescarias, 
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por conhecerem bem o mar, arriscando-se e distanciando-se cada vez mais 
da costa, vem determinando, para além de um reconhecimento profissional, 
uma atitude de respeito para com eles (2003, p.24). 

 
Apesar disso, a grande maioria dos pesquisadores que se dedicam ao estudo 

do “Homem”, ainda tende a manter distância desse universo tido como “estranho” e 

pouco “conhecido”, sendo ao mesmo tempo produto e fator dessa equação 

agrocêntrica discriminatória. Acreditamos que tal situação empobrece enormemente 

nosso potencial de conhecimento sobre a experiência humana, que tanto almejamos 

alcançar, mas que, de forma curiosa, insistentemente procuramos restringir. A 

perspectiva humana parece estar presa a um ponto de vista centrado na figura do 

espectador terrestre que, quando se dedica à refletir sobre o mar, não consegue ir 

além dos limites visuais das adjacências marítimas mais próximas (ou seja, aquelas 

que estão dentro do campo de visão da praia); um olhar cuja condição vetorial está 

sempre alocada em terra (ou seja, os parâmetros e os valores são aqueles do 

ambiente terrestre). 

Alguém poderia sugerir que a História seria aquela área do conhecimento 

social que mais se dedicou ao estudo dessa interação entre o homem e o mar, 

afinal, “Histórias Marítimas” existem desde a antigüidade. No entanto, o que 

podemos perceber na grande maioria dos textos dedicados a essa temática é que 

eles não são formados a partir de uma discussão relativa ao entendimento do 

caráter “marítimo” em si, mas apenas a partir de sua valoração enquanto reflexo ou 

causa de eventos formais relacionados com as sociedades terrestres. Assim, o que 

se busca não é a compreensão do espaço marítimo, mas apenas a sua 

compreensão enquanto instrumento a serviço dos desígnios das sociedades 

terrestres.  

Somente mais recentemente é que essa situação vem se invertendo, muito 

em função do desenvolvimento da chamada “história antropológica” e sua proposta 

de agregar “novos problemas” e “novos objetos”, para nos utilizarmos do título em 

português de uma importante obra da “Nova História” francesa, editada por Jacques 

Le Goff (1998). A partir da segunda metade dos anos 90 do século XX é que vemos 

o desenvolvimento exponencial de estudos focados em interpretar o “mundo 

marítimo”, como os trabalhos de Marcus Rediker, Between the Devil and the Deep 
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blue Sea (1993), e de David Cordingly, Under the Black Flag (1995) e, no Brasil, 

estudos acadêmicos como os de Fábio Pestana Ramos, Naufrágios e obstáculos 

enfrentados pelas armadas da Índia portuguesa: 1497-1653 (2000), Leandro 

Domingues Duran, A Construção da Pirataria: O Processo de Formação do Conceito 

de “Pirata” no Período Moderno (2000); Luiz Geraldo Silva, A Faina a Festa e o Rito 

(2001) e Lucy Maffei Hunter, Navegação nos séculos XVII e XVIII – Rumo: Brasil 

(2005), entre outros. 

Da mesma maneira, é sintomático que o desenvolvimento de uma “etnologia 

marítima” e uma “antropologia marítima” tenha se iniciado em termos acadêmicos 

apenas no final da década de 60, mas principalmente a partir dos anos 70 do século 

XX (HASSLÖF et al., 1972; DIEGUES, 1998). Hasslöf, um dos mais importantes 

expoentes dessa nova etnologia marítima mundial, comentava em 1972: 
Thus it is the early agrarian culture which has been given prominence in the 
literature and museums…At times primitive fishing has received last-minute 
recognition. But shipping, commercial and social maritime life and settlements 
which, facing the sea, gave a special character to coastal comunities, where 
most people lived and provided contacts with the outer world – these were 
shut out from the ethnologists’ spheres of interests. Maritime ethnology, which 
is devoted to a study of the life and activities of sea-farers, has thus become 
the ugly duckling of the sciences (1972, p.15).  
 

Até então, a perspectiva agrária do campesinato havia sido o principal foco de 

interesse, e ditado o modelo de interpretação vigente, um modelo que não se 

adequava à realidade das “sociedades marítimas” (HASSLÖF et al., 1972; 

DIEGUES, 1998). Mais uma vez, como nos lembra Diegues, baseando-se em 

Geistdoerfer (1989), “os conceitos utilizados até hoje para analisar as sociedades 

camponesas, como a função da família na reprodução social, o salário e a 

propriedade, dificilmente se aplicam à realidade social marítima e às práticas da 

gente do mar” (1998, p.57). No entanto, essa postura vem mudando e, no cenário 

nacional, merece destaque o extenso trabalho do antropólogo Carlos Diegues e 

obras de caráter interdisciplinar como a de Fernando Mourão, Pescadores do litoral 

sul do estado de São Paulo: um estudo de sociologia diferencial (2003), entre outras. 

Nesse mesmo sentido, a arqueologia, a despeito de alguns ensaios 

anteriores, também só passou a encarar o universo marítimo como um elemento de 

informação e enquanto “locus social”, mais recentemente. Fundamental para o 
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processo de mudança foi o desenvolvimento de uma “arqueologia subaquática” em 

moldes realmente acadêmicos, vinculada ao surgimento do “arqueólogo-

mergulhador” e que está associada aos primeiros trabalhos de George Bass na 

região da Turquia a partir do início dos anos de 1960 (BASS, 1969, p.21; 

HOFFMANN, 1986, p.99; BLOT, 1996, p.61; BABITS & TILBURG, 1998, p.01; 

RAMBELLI, 2002, p.30). Até então, os sítios que poderíamos classificar como de 

caráter marítimo que haviam sido escavados, devido às limitações de ação dos 

próprios arqueólogos não-mergulhadores, estavam associados à estruturas 

terrestres de apoio à faina marítima ou alguns poucos exemplares de embarcações 

encontrados fora do ambiente aquático. Além deles, explorações de naufrágios 

haviam sido realizadas por mergulhadores profissionais e/ou entusiastas. Da mesma 

forma, aquela cultura material proveniente do mar era encarada apenas a partir de 

uma perspectiva que a qualificava como “bem salvado”, em oposição aos vestígios 

materiais terrestres, interpretados em razão de seus devidos contextos 

arqueológicos.  

Assim, a visão que dominava o processo interpretativo dessa cultura material 

era dominada pelo vetor terra→mar anteriormente referido, o que limita as 

potencialidades de descoberta e de compreensão de uma realidade diversa, de uma 

realidade calcada no ambiente aquático. No Brasil, como bem observou o 

arqueólogo subaquático Rambelli, 
Mesmo com a grande projeção dos estudos de sítios arqueológicos costeiros 
brasileiros, o ambiente aquático sempre foi compreendido, não como uma 
extensão dos sítios, e sim como uma barreira, o que explica o fato de suas 
abordagens partirem do ambiente aquático para o interior (2003, p.13). 
 

 Foi somente graças ao já mencionado esforço pioneiro dos trabalhos de 

Rambelli, seguido pelas pesquisas, em nível de mestrado, de Bava de Camargo e 

Calippo, todos sob orientação da Profª Dr.ª Maria Cristina Mineiro Scatamacchia, 

que estudos científicos dessa natureza tiveram seu início dentro da nossa 

comunidade acadêmica. 

A partir do que foi dito, o presente estudo se propõe a fazer coro àquele grupo 

de pesquisadores multidisciplinares anteriormente mencionados e pôr em prática o 

desenvolvimento de mais uma atividade humana sobre esse “Mar”, desta vez a 
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atividade humana da pesquisa científica. Para nós, os chamados “ambientes 

aquáticos” são e sempre serão, locais onde as sociedades humanas buscaram ou 

produziram seu alimento, meios de contato ritualístico/religioso, vias de acesso e de 

transporte, e instrumentos de “distinção” e de interação social (seja através da 

guerra, comércio, política, laços de afetividade, lazer, etc.). Mais ainda, as 

sociedades humanas procuraram imputar a esses ambientes, divisões artificiais, 

como o fizeram com a terra, assenhoreando-se deles, procurando estabelecer 

verdadeiras barreiras físicas e ditando direitos de propriedade. Tais são os exemplos 

do “Mare Nostrum” romano, do “Tratado de Tordesilhas” das casas reais ibéricas, ou 

simplesmente as “pedras marcadas” (no dizer de Diegues) dos pescadores do litoral 

paulista. Assim, nossa perspectiva é a de que possamos contribuir para o 

conhecimento da percepção e apropriação humana desse espaço físico tão singular, 

buscando fugir, com isso, da visão tradicional que vê na terra, os meios e os fins que 

envolvem o espírito humano. 
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CAPÍTULO 1 - Pressupostos Epistemológicos da pesquisa e conceitos chave. 

 
 

1.1. Pressupostos epistemológicos: 

 
 

 Gostaríamos de iniciar este capítulo com a explicitação da noção que norteou 

as escolhas epistemológicas aqui apresentadas, e que pode ser resumida através 

da seguinte observação: é no contato com a diferença que fazemos o esforço 

intelectual necessário para ir além dos nossos próprios preceitos e adquirir, assim, 

novas idéias transformadoras, novos pontos de vista que aumentam a nossa 

capacidade de compreensão. O posicionamento epistemológico aqui pretendido está 

baseado em uma conduta integrativa onde convivem diferentes áreas das ciências 

humanas, bem como perspectivas teóricas distintas que, a nosso ver, devem ser 

entendidas como complementares e não como antagônicas ou excludentes. Essa 

postura está fundamentada no princípio de que as várias sociedades humanas ao 

longo do tempo e do espaço são caracterizadas por uma pluralidade de fenômenos 

e processos complexos que não podem ser analisados, em sua totalidade, por 

apenas um único ponto de vista ou uma única perspectiva ou teoria científica e que 

tal diversidade e dinamismo exige um comportamento equivalente por parte do 

pesquisador que almeje produzir algum tipo de conhecimento sobre essa temática. 

Nas palavras de Degan: “Some of the most interesting questions about the past – be 

they humanistic or scientific in their origin – cannot be fruitfully explored from a single 

disciplinary perspective” (DEGAN, 1997, p.04). 

O estabelecimento de barreiras rígidas entre as disciplinas e entre as 

diferentes correntes epistemológicas, quando passivamente adotadas, atuam como 

um grave elemento limitador do processo interpretativo e, consequentemente, do 

potencial científico da análise na medida em que doutrinam a observação e 

restringem a liberdade de pensamento. Nas palavras de Trigger, baseando-se em 

Eric Wolf,  
Já se afirmou que a maioria das fronteiras disciplinares que caracterizam as 
ciências sociais no Ocidente são arbitrárias a ponto de, muitas vezes, 
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obstruírem a formulação de perguntas e respostas fundamentais sobre a 
natureza e o desenvolvimento de sociedades industriais modernas (2004, 
p.363).  
 

Para aquelas ciências dedicadas ao estudo do passado, essa compreensão já 

revolucionou as perspectivas que regem os processos interpretativos. Na História, 

esse foi, na visão de Hobsbawm, o maior avanço do século XX, que garantiu um 

verdadeiro salto de qualidade na produção historiográfica por permitir a expansão da 

reflexão a todas as esferas da vida humana (Hobsbawm, 1998, p.75-77). Da mesma 

maneira, essa é a proposta da “história total” da escola dos Annales, que procura 

explorar a experiência humana a partir de um todo integrado e coeso (LE GOFF, 

2001, p.18-19). 

No âmbito da arqueologia, como bem observaram Pinsky e Wylie: 
[...] perhaps the most significant development in the last five years has been a 
concerted blurring of boundaries, an integration of historical, sociological, and 
philosophical approaches to reflexive questions about the goals, 
presuppositions, responsibilities, and future prospects for archaeological 
practice [...] And this, in turn, brings home a point now made with increasing 
regularity in science studies: that science is simply too complex to be 
adequately understood using the tools of history or philosophy or social 
studies of science in isolation […] There is no empirical research field of which 
this is more true than archaeology (1998, p.IX).  
 

Para Hodder, essa postura integra a verdadeira “perda da inocência” da 

arqueologia (1991, p.IX) e, segundo Lucas, ela é a uma das principais diferenças 

qualitativas envolvidas em uma análise pós-processual (1998, p.38).  

Nesse sentido, assim como em Staniforth (2003) e Yentsch (1994), a 

arqueologia aqui pretendida precisa ser entendida, antes de mais nada, a partir 

dessa perspective inclusiva, que agrega aspectos arqueológicos, antropológicos e 

históricos em uma análise multidisciplinar cujo resultado pretende-se maior do que a 

contribuição individual ou da mera soma de cada uma das partes, ainda que com 

pesos diferenciados.  É preciso frisar, entretanto, que essa conduta não caracteriza 

a perda ou a dissolução de uma identidade arqueológica, como parecem temer 

alguns (Trigger, 2004, p.XVI), mas antes, como argumenta Hodder, demonstra uma 

maturidade científica por parte desse ramo do conhecimento humano (1991, p. XIII). 

Distante de um posicionamento dependente e talvez mesmo subserviente 

caracterizado por afirmações como a realizada por Willey e Philips segundo a qual: 
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“Archaeology is anthropology or it is nothing” (Apud, BINFORD, 1962, p.217), a 

presente proposta procura trazer a seu serviço as contribuições das demais ciências 

sociais; é com base nas necessidades da arqueologia, nos questionamentos 

surgidos a partir dela e para ela, e da busca por uma complementaridade de suas 

lacunas que essas contribuições deverão acontecer. A exemplo da proposta de 

Little, nem tanto parte de disciplinas maiores como a antropologia ou a história, a 

arqueologia, aqui, é que expande suas fronteiras (Apud, STANIFORTH, 2003, p.15).  

Se os vínculos apresentados já demonstram claramente um alinhamento com 

uma perspectiva dita “pós-processualista”, isso não quer dizer que devamos fazer 

“tábua rasa” das demais propostas da teoria arqueológica; em verdade, a postura 

pós-processualista aqui adotada procura agregar também as contribuições do 

histórico-culturalismo e o processualismo. Dessa forma, seguimos um 

posicionamento similar àquele defendido por Hodder, Shanks e Tilley, buscando 

integrá-las em uma nova perspectiva, que transite entre os “extremos” (SHANKS and 

HODDER, 1998, p.05; SHANKS; TILLEY, 1992, p.XXI). Então a questão que se 

coloca não é: “Histórico-culturalismo, processualismo ou pós-processualismo?”, mas 

antes, “Qual “Histórico-culturalismo?”, Qual processualismo?” e “Qual pós-

processualismo?” As respostas a essas perguntas estão impressas nas referências 

explicitadas ao longo deste texto e baseiam-se, principalmente na busca de um 

diálogo. Dessa forma, da mesma maneira que Staniforth (2003, p.21) e Orser (1996, 

p.01), entendemos que o domínio de um único paradigma arqueológico longe de 

dever ser almejado e buscado, caracteriza-se como uma situação indesejável, 

representando o silenciamento de debates e vozes de grupos sociais com interesses 

diversos, e a perda do principal elemento que garantiria a dinâmica criativa. Como 

observou Bate,  
[...] es la diversidad y oposición de intereses en torno a los cuales se traba el 
enfrentamiento lo que mueve a que cada una de las propuestas en pugna [...] 
en ampliar su cobertura para llenar vacíos inadvertidos o corrigir 
inconsistencias que otros podrán en evidencia, o a explorar em la propria 
posición las posibilidades de dar mejores soluciones a los problemas que se 
plantean las posiciones rivales (1998, p.27).   

 
Isso não significa, no entanto, que a presente pesquisa padeça do “mal” da 

inconsistência teórica, ou que não exista uma unidade nas propostas apresentadas 
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e caiamos na armadilha de um ecletismo vazio e inconsistente (FUNARI, 1998, 

p.18).  Antes, seguimos aqui uma linha de pesquisa clara, com uma congruência 

interna moldada pelas escolhas realizadas, mas que se pretende, ao mesmo tempo, 

inclusiva, participativa e sem expectativas totalizantes. De modo geral, entendemos 

que as escolhas expostas aqui atuam como um sistema referencial com nítidas 

correlações compensatórias e reciprocamente limitadoras. Almeja-se, com isso, uma 

postura científica mais equilibrada que fuja dos radicalismos característicos de 

posicionamentos extremados. Neste sentido, os pressupostos epistemológicos 

discutidos a seguir devem ser encarados muito mais como “influências” do que como 

“receitas científicas” prontas e acabadas. 

 Uma última questão, antes de passarmos à discussão específica, precisa ser 

abordada: a inclusão, aqui, da preocupação com um debate teórico (histórico-

culturalismo, processualismo, pós-processualismo) que está sabidamente localizada 

no âmbito da arqueologia anglo-americana e que, apesar de suas pretensões, não 

deve ser vista como uma perspectiva hegemônica globalizante (HODDER et al., 

1998). Como argumentou Olsen, essas discussões, em geral, quando realizadas 

fora desses países, principalmente em áreas consideradas como “periféricas”, 

assumem uma conotação negativa, associada à idéia do que se costuma chamar de 

“colonialismo intelectual” (Apud, LUCAS,1998, p.39). Segundo Gandara e Murra, tal 

posicionamento nos distanciaria de nossas próprias questões e interesses em prol 

de uma agenda internacional imperialista (Apud McGUIRE, 1992). 

Consideramos esta uma preocupação legítima e, por isso, precisamos 

esclarecer nossa postura. Em primeiro lugar, apesar do surgimento regional dessa 

discussão entre histórico-culturalismo, processualismo e pós-processualismo, 

entendemos que o desenvolvimento dessa questão nos dias de hoje já superou as 

barreiras nacionais dos países envolvidos e atinge um universo de pesquisadores 

cada vez maior em todo o mundo, não apenas por causa de influências de 

hegemonia política ou cultural, mas também pelas contribuições dessa discussão à 

reflexão arqueológica em geral. Independentemente da postura teórico-metodológica 

adotada, procurar inteirar-se dessa discussão faz parte da prática científica 

arqueológica atual, da mesma forma que aqueles pesquisadores diretamente 
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envolvidos nessa questão devem se informar sobre novas e diferentes formas de 

refletir sobre a cultura material que venham sendo desenvolvidas em outras partes 

do mundo. 

Em segundo lugar, no caso da temática por nós escolhida (Arqueologia 

subaquática/marítima), a discussão perpassa obrigatoriamente por uma relação 

internacional, tanto por conta da incipiência dessa prática científica no Brasil (e aqui 

enfatizamos a importância dos trabalhos de Rambelli, Bava de Camargo e Calippo, 

referidos neste trabalho) quanto pela condição mundial de competição com a 

chamada indústria de “caça tesouros”, extremamente ativa em todas as partes do 

globo e ainda muito vista como prática “legítima” (mesmo quando não mascarada 

sob a alcunha de “arqueologia”) por muitas pessoas e instituições governamentais. 

Em geral, a indiferença que é comumente associada às propostas de arqueologia 

subaquática/marítima, mesmo dentro do universo acadêmico (essencialmente 

formado por pesquisadores vinculados ao mundo terrestre), fez com que seus 

pesquisadores buscassem apoio e fóruns de discussão em espaços internacionais 

com profissionais envolvidos com a mesma problemática, em outros países. 

Atualmente, o centro da discussão que nos interessa está localizado justamente 

dentro dessa historiografia produzida no mundo anglo-americano e, 

consequentemente, muito vinculada aos debates teóricos mencionados. O mesmo 

ocorre com a questão da arqueologia histórica, conceito abrangente que, no entanto, 

assume certa particularidade americana (não “norte-americana”,frise-se) que nos 

distancia de uma tradição européia, muito relacionada às perspectivas de 

continuidade entre antiguidade, o medievo e o moderno, e nos aproxima dos 

Estados Unidos, também tributário de um importante movimento de ruptura histórica 

causado pelas chamadas “Grandes Navegações”. Dessa forma, a historiografia 

norte-americana se caracteriza como um importante interlocutor para as reflexões 

sul-americanas e também não pode ser esquecida. Essa questão é explorada de 

forma detalhada mais adiante ao abordarmos os limites do conceito de arqueologia 

por nós utilizado. 

Em terceiro, e talvez o mais importante dentre os esclarecimentos aqui 

propostos, está a certeza de que não podemos ocultar o fato de que vivemos em 
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uma sociedade que precisou lidar desde cedo (pelo menos desde o período 

quinhentista de sua história) com o estigma da dependência e das imposições 

características de relações políticas, sociais e econômicas desiguais. Nesse sentido, 

tal característica imprimiu sua marca, tendo integrado o processo de formação da 

sociedade em que vivemos. Ignorar essa situação seria, a nosso ver, um equívoco 

metodológico fundamental na medida em que partiríamos de falsas premissas para 

a produção dos conhecimentos pretendidos. No entanto, a existência dessa relação 

de desigualdade não pode ser entendida apenas a partir de uma perspectiva 

debilitante, ou seja, como uma relação unilateral do tipo centro > periferia, cuja 

principal característica seria um comportamento passivo por parte dessa última. Se a 

dependência e o “colonialismo” trouxeram (e nos trazem) uma série de prejuízos e 

de limitações, por outro, também possibilitaram o desenvolvimento de características 

e qualidades para lidar com essas situações. Como nos lembra Bate, 
Nos otros [...] somos calificados de tercermundistas subdesarrollados. Por lo 
que, dicho sea de paso, habíamos tenido la oportunidad de tomar conciencia 
de que buena parte de la <<arqueologia-en-inglés>> - no toda, desde luego – 
posee um discurso imperialista y colonialista. Pero pertenecemos a uma 
corriente que viene conformando uma porposta desde hace vários años y 
debemos confesar que nunca pensamos em que debíamos esperar la 
generosa autorización de nadie para expresarnos (1996, p.12).  

 
Nesse mesmo sentido McGuire não se furta a afirmar que, “[...] Latin 

American archaeologists have taken an active role in formulation their own theory 

and practice, often in opposition to the core state archaeologists” (1992, p.62).  

No que diz respeito à produção científica, acredito que são marcas patentes 

desse comportamento (pelo menos em termos potenciais): a capacidade de 

compensar as limitações dos recursos disponíveis à pesquisa com uma importante 

maximização do processo de interpretação; a compreensão e valorização de temas 

sociais, uma questão que nos assalta sobremaneira e com a qual temos de lidar e 

nos posicionar cotidianamente; e a sensibilidade para perspectivas de cunho 

econômico, reflexo das instabilidades de um capitalismo dependente porém não, 

periférico. Essas duas últimas condições tiveram papel fundamental, no nosso modo 

de ver, na formação de um senso crítico aguçado que dificultou (e dificulta) a 

simples adoção de “modismos” intelectuais estrangeiros. Nesse sentido, 

provavelmente, a maior contribuição desse caráter de exploração e dependência 
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tenha sido uma postura científica muito preocupada em agregar uma visão que 

transcenda os limites regionais, enfim, que não se limite aos pontos de vista que lhe 

são comuns, e que talvez nos capacite para lidar melhor do que outros com uma 

perspectiva inclusiva e dialética que agregue pontos de vista complementares. 

Como nos lembra Funari, vivendo na “[...] periferia do mundo ocidental, estamos 

acostumados a mesclar perspectivas que, em outros contextos, são mantidos 

isolados” (1998, p.17). Assim, uma “realidade” dependente nos obriga a um 

comportamento mais “equilibrado” do ponto de vista intelectual, pesando “prós” e 

“contras”, e estando atento ao que o “outro” tem a dizer.  

 

1.1.1 A adoção de uma filosofia da prática científica: 
 

 A proposta filosófica que embasa este estudo está relacionada com duas 

importantes correntes que têm, ao longo do século XX, exercido uma forte influência 

nas Ciências Humanas (ou sociais, se preferirmos). A primeira que precisamos 

mencionar aqui e que certamente está relacionada com a noção explicitada acima, é 

aquela chamada de Teoria Crítica, tal como percebida e desenvolvida pelos 

membros da Escola de Frankfurt a partir dos anos de 1930; a segunda diz respeito à 

proposta Hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, também já presente na cena 

acadêmica desde o início do século XX. Mais propriamente caracterizadas aqui 

como o referencial filosófico ordenador dos preceitos básicos onde está assentada 

nossa prática científica (enfim, como um “tipo” de teoria como quer GEUSS, 1988, 

p.08), o papel dessas correntes de pensamento em nossa análise é o de pautar o 

tom e os limites que norteiam a aplicação dos fundamentos da teoria social por nós 

utilizada. Isso quer dizer que elas definem os parâmetros básicos relacionados com 

o estabelecimento dos objetivos, métodos e alcance das conclusões obtidas neste 

estudo. 

Mas, longe de tentarmos separar completamente a “teoria” da “prática”, os 

ordenamentos filosóficos aqui apresentados também precisam ser entendidos como 

soluções metodológicas para a prática científica arqueológica, e aqui já 

incorporamos aquela autocrítica de Hodder sobre os limites teóricos a que se 
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contentou até recentemente a produção pós-processualista (1991b, p.08). É bem 

verdade que Gadamer frisa uma exclusiva preocupação com o aspecto teórico-

filosófico de sua obra: “My real concern was and is philosophic; not what we do or 

what we ought to do, but what happens to us over and above our wanting and doing” 

(Apud BERNSTEIN, 2002, p.271). Entretanto, a despeito do desconforto de 

Gadamer, entendemos que seus posicionamentos filosóficos não ficam limitados a 

um mundo das idéias, mas têm conseqüências efetivas para a prática científica, 

principalmente no que se refere à validação das propostas de interpretação e a 

utilização de sua proposta de “fusão dos horizontes” como forma de construção de 

uma objetividade (HODDER et. al, 1998). No caso da Teoria Crítica, a preocupação 

com o desenvolvimento de uma teoria/metodologia sempre foi uma questão central, 

principalmente pelo seu compromisso com a necessidade de uma constante auto-

crítica e a busca por uma compreensão que supere os limites das estruturas 

ideológicas parciais porém pretensamente neutras (GEUSS, 1988; McCARTHY, 

1987; BERNSTEIN, 2002).   

 No âmbito da arqueologia, a influência desses teóricos já se faz presente e 

hoje contribui de forma decisiva no embasamento filosófico-metodológico da 

chamada corrente pós-processualista, mencionada anteriormente. Essa designação, 

no entanto, muitas vezes é vista de forma negativa, seja porque limita seu conteúdo 

à simples negação de outra corrente, o processualismo, e desconsidera as 

propostas internas que vão além dessa ação (FUNARI, 1995, p.04-05; SHANKS; 

HODDER, 1998), seja porque indicaria o resquício de uma relação de dependência 

ou mesmo de paternalismo em relação à mesma (LUCAS, 1998). Assim, tentando ir 

além dessas objeções e procurando uma melhor definição dos nossos principais 

interlocutores, podemos afirmar que o presente estudo encontra-se alinhado com 

aqueles pressupostos defendidos pela “arqueologia interpretativa” como proposta 

por Hodder (1991, 1991b, 1998) e Shanks e Tilley (1996), e pela “arqueologia crítica” 

de Mark Leone (1998) e Orser e Fagan (1995)  
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1.1.1.1 Um mar científico? 
 

A ênfase nos caracteres “crítico” e “interpretativo” dessa arqueologia por nós 

pretendida está relacionada, portanto, com a necessidade de oposição em relação a 

uma concepção positivista da ciência que vem determinando o modelo científico 

ideal desde o século XIX (GEUSS, 1988, p.08; TRIGGER, 2004, p.13) e que ainda 

hoje serve de inspiração formal para um racionalismo “agrimensor” dos 

conhecimentos ditos “aplicados”, muito arraigado na sociedade contemporânea. Tal 

concepção encontra-se pautada principalmente nas realizações das ciências da 

natureza e, consequentemente, em seus pressupostos estruturantes, fortemente 

dependentes da crença de uma objetividade irredutível, da total neutralidade do 

pesquisador, da comprovação matemática e da viabilidade de construção de 

modelos preditivos e leis gerais de funcionamento. Sua associação com o conceito 

de “ciência” é tão forte que convencionalmente é identificada como “método 

científico” ou como “teoria científica”; nós preferimos o uso do termo “formal”, na 

medida em que consideramos o conhecimento produzido sobre o universo social 

humano como também merecedor da alcunha de “ciência”.  

Apesar do debate acadêmico em torno da proposta positivista poder parecer 

um tanto quanto desatualizado para a maioria das ciências humanas e também 

dentro da perspectiva da filosofia da ciência (GIBBON, 1989, p.93; SHANKS; 

TILLEY, 1992, p.XVII), no caso da arqueologia essa situação não se aplica. Como 

sabemos, ali, essa corrente filosófica encontrou um campo fértil para sua aplicação 

no seio do movimento da New Archaeology norte-americana, surgido nos anos de 

1960, e que pautou sua “revolução científica” através da adoção dos conceitos, 

valores e métodos oriundos das ciências da natureza, seguindo o que poderíamos 

classificar como um neo-positivismo como modelo filosófico ordenador. O objetivo, 

então, era garantir definitivamente o qualificativo de “ciência” para a prática 

arqueológica e com isso, elevar o status da disciplina e das suas aspirações. Muito 

voltada para uma perspectiva comportamental/ambiental, para a análise serial e 

para o método comparativo, essa perspectiva visava a detecção e seleção de 

padrões, de regularidades do registro arqueológico que, por sua vez, definiriam as 
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bases para o estabelecimento de generalizações sobre o comportamento humano e, 

mesmo, o estabelecimento de leis sociais gerais (HODDER, 1991, p.01; SHANKS e 

HODDER, 1998, p.03; SHANKS e TILLEY, 1992, p.29; DUNNEL, 1995, p.06; 

LUCAS, 1998, p.37; TRIGGER, 2004, p.19-24).  

É importante que observemos que, por um lado, a postura “positivista” da 

arqueologia processual/analítica sustenta hoje uma posição menos dominante no 

cenário internacional do que há alguns anos atrás (GIBBON, 1989, p.90-91), por 

outro, como observaram Shanks e Tilley (1992), Hodder (1991) e Staniforth (2003), 

entre outros, e como comprova o intenso debate acadêmico no passado recente e 

atualmente, ela ainda se faz fortemente presente. Mais do que isso, no que diz 

respeito ao universo da arqueologia subaquática/marítima, que é o que 

primordialmente nos interessa, essa é uma questão extremamente atual na medida 

em que a proposta processualista (também chamada de analítica) vem dominando 

cada vez mais o arcabouço teórico de seus pesquisadores (RAMBELLI, 2002). Não 

podemos nos esquecer que o advento dessa proposição teórica no âmbito 

acadêmico teve seu início quase que no mesmo momento do assim chamado 

“nascimento” da arqueologia subaquática/marítima. Os detalhes da perspectiva 

histórica e da diferença existente entre a arqueologia subaquática e a arqueologia 

marítima são discutidos mais adiante de forma mais detalhada. Para o momento, 

basta que digamos que esta se organizou a partir de meados do século XX, 

inicialmente vinculada ao que se convencionou chamar de particularismo histórico 

(opção teórica dominante naquele período), e que tinha como algumas de suas 

características principais a análise de sítios individuais e o compromisso com a 

descrição exaustiva dos mesmos. Seu principal objetivo era conhecer o mais 

detidamente possível um momento particular da história humana; trazer à vida em 

seus mínimos detalhes o universo daqueles que viviam no e para o mar (BASS, 

1969; TRIGGER, 2002).  

Apesar da enorme contribuição desses trabalhos no sentido de demonstrar, 

tanto para o público em geral, mas principalmente para a academia, que a prática da 

arqueologia subaquática/marítima era viável em termos científicos (não 

confundamos com a proposta processualista), o novo campo ainda tinha uma longa 
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estrada a percorrer para conseguir se fazer levar a sério. Nas palavras de Bass, nos 

primeiros anos de suas pesquisas: 
 Poderá parecer desnecessário defender o ponto de vista de que arqueologia 
subaquática é arqueologia, contudo há ainda pessoas que a consideram 
como qualquer coisa de especial, à margem do verdadeiro campo da 
arqueologia [...] Um eminente arqueólogo afirmou recentemente que a 
arqueologia subaquática é pura loucura, ponto de vista compartilhado por 
muitos outros (1969, p.19). 

 
Duplamente questionada, primeiro como arqueologia, e depois como 

arqueologia subaquática, não é de se estranhar que as propostas processualistas de 

uma segurança e respeitabilidade com a adoção de um rigoroso método científico 

tenham influenciado muitos arqueólogos ingressantes nessa nova área de pesquisa. 

A entrada da corrente processualista/analítica se deu através do arqueólogo 

britânico Muckelroy, então aluno de Clark, como visto, um importante teórico e 

defensor da corrente analítica (processualismo). Em 1978, Muckelroy escreveu sua 

principal obra, entitulada Maritime archaeology, onde transladava os mesmos 

preceitos de rigor científico e de objetividade da escola processualista para a 

arqueologia subaquática/marítima. Infelizmente, Muckelroy veio a falecer em 1980 

em um acidente de mergulho e não pode continuar a desenvolver suas propostas 

inovadoras que, apesar de fortemente influenciadas pelo processualismo, também 

continham um importante senso de equilíbrio com os aspectos críticos da prática 

científica (certamente influência de Clark) e com o compromisso com a manutenção 

de alguns vínculos com a perspectiva histórica (graças à tradição acadêmica 

européia, marcada por um íntimo vínculo entre história e arqueologia). O legado de 

Muckelroy, no entanto, não morreu com ele, e em 1983, Gould, organizava um 

importante simpósio que daria origem à publicação de Shipwreck Antrophology. 

Pautando-se nas conquistas de Muckelroy, Gould e seus colaboradores foram além 

e trouxeram definitivamente a arqueologia subaquática/marítima para o judice da 

Antropologia, a base fundamental onde estava assentada a arqueologia na tradição 

acadêmica norte-americana.  

A justificativa era, então, a mesma velha busca pela aprovação científica, 

como pode ser observado em outro trabalho de Gould:  
[...] social science generally and archaeology in particular suffer from a 
credibility problem here [...] And, with such recognition, there is also need 
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to embrace theoretical assumptions that will produce credible 
explanations of past human behavior (1990, p.16. Grifo nosso). 
 

Nas palavras de Fontenoy, um colaborador de Gould: “The subdiscipline has 

needed to acquire the respectability conferred by scientific methodology, 

uncomprising application of professional techniques, and academic publications” 

(1998, p.49). Muito dessa desconfiança estava relacionada com a milenar prática de 

salvatagem que tradicionalmente cercava os bens submersos (cuja relação com o 

conceito de arqueologia subaquática/marítima veremos adiante). Para os seguidores 

do processualismo, o histórico-particularismo de Bass, “[…] perpetuates the image of 

the subdiscipline’s pratictioners as laking professionalism and rigor, and virtually 

indistinguishable from antiquarian treasure seekers” (FONTENOY, 1998, p.51). 

A influência de Gould para o campo foi tão forte como a de Muckelroy e hoje 

representa a principal referência dentro da corrente processualista/analítica da 

arqueologia subaquática/marítima, principalmente para aquela escola que vem se 

desenvolvendo na Austrália e que tem assumido cada vez mais um lugar de 

destaque internacional nas discussões, com um amplo e respeitável número de 

pesquisas e publicações (RICHARDS, 2006, p.43; STANIFORTH, 2003, p.18; 

McCARTHY, 2006, p.04-05). 

A materialidade das fontes de pesquisa e do argumento arqueológico parece 

ter sido (e ainda ser) um dos principais pilares para a justificativa de uma pretensão 

científica nas bases das ciências naturais e, mais específicamente, do neo-

positivismo da escola processualista/analítica, migrando daí para a arqueologia 

subaquática/maritima. Assim, segundo Gould: 
Like the written record, it is subject to bias, but this bias is mainly of a different 
order from the biases that affect historical or political interpretations in that it is 
physical rather than ideological  […] Patterning in the archaeological record 
may sometimes have more to do with the laws of physics than with any 
cultural construction (2001, p.09, 16).  
 

Dessa forma, a arqueologia estava livre para aplicar os mesmos métodos 

empíricos que tanto resultado havia dado às ciências naturais e que eram (e ainda 

são) invejados por muitos dos “novos arqueólogos” subaquáticos/marítimos, como 

Platt:  
[...] I think anyone [...] will agree that some fields of science are moving 
forward very much faster then others [...] The discoveries leap from the 
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headlines – and they are real advances in complex and difficult subjects, like 
molecular biology and high-energy physics […] I have begun to believe that 
[...] These rapidly moving fields where a particular method of doing scientific 
research is systematically used and taught, an accumulative method of 
inductive inference […] that goes back to Francis Bacon (1998, p.155-156).  
 

O que se percebe na proposta processualista/analítica, é uma total adesão 

àquela máxima das ciências naturais onde:  
[...] scientific explanation deploys a language that is entirely clear and explicit. 
It is grounded in no unthought-out presuppositions, which may make those 
who speak it incapable of framing certain questions and entertaining certain 
possibilities (TAYLOR, 2002, p.130).  
 

A linguagem matemática passou a representar a evidência maior da 

comprovação científica, do conhecimento exato, da verdade absoluta e 

inquestionável, que se pretende ao mesmo tempo universal e autonomamente pura. 

Mais ainda, a “reificação” da cultura material decorrente da visão extremamente 

materialista garantia a certeza de um controle absoluto sobre o fenômeno a ser 

conhecido. Não é de se estranhar, portanto, que juntamente com a defesa de um 

discurso material, a palavra mais utilizada por Gould em todos os seus textos seja 

“control” (GOULD, 1985; 1990; 2001). 

A referência de Platt à ciência do século dezessete, em especial a Francis 

Bacon, é clara nesse sentido. Sua intenção é a de utilizar “alfabeto da natureza” de 

Bacon, ou o “livro da natureza”, de Galileo Galilei, para fazer arqueologia; não 

podemos nos esquecer que tanto o alfabeto, quanto o livro, estavam baseados 

essencialmente em uma linguagem matemática (HESSE, 1998, p.45; TAYLOR, 

2002, p.130). Gould também não poderia ser mais direto ao afirmar que:  “My 

argument […] is that we need more, no less empirical science based upon better 

measurements of the material world as it relates to human behavior […]” (1985, 

p.642). 

Para Gould, a métrica levada à exaustão é o que supera esse obstáculo ao 

conhecimento objetivo, como podemos perceber de seu elogio à teoria geológica 

moderna cujo modelo procura seguir. Segundo ele: 
[…] the theory of continental drift and plate tectonics in the study of the earth 
history, [is] a theory that it is creditable because it can be tested and because 
the testing process effectively eliminates anthropocentrism or any other kind 
of wishful thinking about the past by geologists […]( 1990, p.12). 
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 O resultado almejado e obtido, enfim, é (na visão processualista/positivista) a 

completa eliminação do pesquisador do processo do conhecimento e a garantia de 

um conhecimento objetivo de caráter cumulativo e progressivo (TAYLOR, 2002; 

SHANKS e HODDER, 1998). 

 Mas, uma vez identificado o panorama teórico-metodológico que nos 

interessa e nossa posição em relação a ele, falta explicitarmos as principais 

questões que sustentam esta proposta. Passemos, então, a elas.   

 

1.1.1.2 A régua, o compasso, o tubo de ensaio e uma “cabeça pensante” 

 

A primeira questão que gostaríamos de abordar aqui está relacionada com as 

estruturas ‘lógicas’ ou ‘cognitivas’ que fundamentam a proposta crítica/hermenêutica 

aqui defendida e que se caracteriza pela revisão de um “objetivismo” purista que 

apregoa a imparcialidade do método científico e a autonomia do objeto de estudo 

em relação ao pesquisador (positivismo), em prol de um comportamento “reflexivo” 

que considera a teoria e o pesquisador como agentes ativos dentro do processo de 

construção do conhecimento.  

Para a hermenêutica de Gadamer, “The terms of for best account will vary not 

only with the people studied, but also with the students” (TAYLOR, 2002, p.130); 

para a Teoria Crítica de Habermas, segundo McCarthy,  
[...] el teórico crítico de la sociedad es él mismo parte de la realidad social que 
trata de analizar, de que sus problemas y sus intereses, así como sus 
conceptos y sus juicios, brotan de, y pertenecen a, las mismas tradiciones e 
instituciones que se están investigando. La teoría crítica es doblemente 
reflexiva: es auto consciente de sus propios orígenes en el desarrollo histórico 
de la sociedad y es auto consciente del papel que juega en el ulterior 
desarrollo de la sociedad. Esta doble reflexividad la distingue no solo del 
objetivismo de las ciencias exactas, sino también de la autosuficiencia de la 
filosofia tradicional (1987, p.165). 
 

A eliminação do pesquisador como elemento ativo no processo de construção 

da proposta processualista/analítica sempre nos soou como uma proposta pouco 

realista. Historiador por formação, a idéia da inexistência de “fatos históricos” 

independentes da construção analítica do profissional sempre foi um pressuposto 

básico e um consenso hegemônico na tradição historiográfica - estabelecida desde 

as primeiras décadas do século XX -  com a qual fomos formados. Assim sendo, a 
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produção do conhecimento envolve, para nós, a perspectiva do arqueólogo, e esta, 

influi tanto na escolha dos objetos de estudo, quanto na formulação das perguntas a 

serem respondidas e na interpretação das respostas obtidas (HODDER, 1991, 1998; 

SHANKS e TILLEY, 1992).  

Por isso, assim como Anne Yentsch, entendemos que “...archaeological facts 

do not speak for themselves, so they can be read with varying frames of reference” 

(YENTSCH, 1994, p.313); e, como Shanks e Hodder,  
The equivocality, heterogeneity or multiplicity of the material world means that 
choices must be made in perception and to what we attend. The 
archaeological record is an infinity in terms of the things that may be done with 
it and in terms of how it may be perceived (1998, p.11). 
 

Mesmo o processo de descrição é algo que envolve subjetividade no que toca 

à escolha dos atributos a serem elencados como prioritários, e à própria escolha dos 

adjetivos qualificatórios da cultura material. Staniforth, um dos arqueólogos 

subaquáticos/marítimos da geração australiana que escapa ao 

processualismo/analítico que marca seus pares, sendo uma importante referência 

para esta pesquisa, diz: 
Objects have meanings that are attached by people to the shape, texture, 
color, decoration, use and discard of the object. These meanings arise from 
historical associations and may have emotional connections […] One of the 
greatest problem involved in attempting to interpret the archaeology of the 
recent past is the bewildering variety and vast quantity of artifacts that come 
from even a small archaeological excavation. Archaeologists are frequently 
overwhelmed by the enormity of trying to conduct a full-scale material culture 
analysis on each and every artifact or even types of artifacts. The 
archaeologist is forced to make choices about which individual artifact or types 
of artifacts and what level of analysis is suitable to best provide the 
archaeological evidence to support their interpretation (2003, p.22-23,50). 
 

É inegável que a “busca pelo controle” da corrente processualista/analítica 

produziu uma ampla e rica metodologia para a compreensão do processo de 

formação dos sítios arqueológicos submersos, que segue sendo, até hoje, um dos 

principais referenciais metodológicos para todas as pesquisas vinculadas a este 

ambiente. Assumem lugar de destaque, ali, os extracting filters e scrambling devices, 

de Muckelroy; os primeiros são instrumentos para a compreensão das ausências e 

presenças dos diversos materiais arqueológicos em sítios arqueológicos submersos, 

e os segundos compõem uma metodologia de análise dos centros geométricos de 
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famílias pré-estabelecidas de artefatos que é importantíssima para qualquer 

construção teórica dos processos interpretativos em arqueologia subaquática (1978).  

Também não queremos negar as conquistas das análises seriais e 

comparativas obtidas pelos projetos arqueológicos desenvolvidos sob essa 

perspectiva, como o amplo levantamento arqueológico realizado no Dry Tortugas 

National Park, e que gerou o estudo The Persistence of Sail in the Age of Steam, de 

Donna Souza e Richard Gould; a pesquisa temática sobre os naufrágios da 

Companhia das Índias Orientais (VOC), levado a cabo pelo Western Australian 

Maritime Museum (FONTENOY, 1998, p.51; RICHARDS, 2006, p.44); ou o extenso 

projeto internacional sobre as estações baleeiras do século XIX na Austrália e Nova 

Zelândia (LAWRENCE; STANIFORTH, 1998). Todos esses projetos trouxeram 

significativas contribuições para o conhecimento das relações entre as diferentes 

sociedades e o ambiente marítimo, bem como para a compreensão dos diferentes 

aspectos relacionados com a formação de uma cultura marítima.  

A despeito das contribuições mencionadas, é de nosso entendimento que a 

postura processualista/analítica tem em geral radicalizado por demais sua proposta 

na busca de um cientificismo exato e assim prejudicado o campo, principalmente no 

que tange aos limites das pesquisas de arqueologia subaquática/marítima que hoje 

se desenvolvem. Uma das principais posturas adotadas por arqueólogos da linha 

processualista/analítica é a necessidade da seriação das informações, ou seja, 

apenas a quantidade nos leva às constâncias, e essas, à “verdade”. No 

entendimento de Gould e de Fontenoy, por exemplo, as pesquisas de arqueologia 

subaquática/marítima precisam basear-se em grandes projetos de levantamento que 

busquem gerar uma ampla base de dados para ser interpretada a partir da análise 

comparativa através de amostragens (GOULD, 2001, p.10-11; FONTENOY, 1998, 

p.51). Aqui vemos uma significativa diferença com a proposta de Bass que se 

fundamenta na compreensão total das informações de um naufrágio em específico. 

Uma conseqüência prática desse objetivo é a necessidade de se realizar uma 

escavação completa do sítio arqueológico para que ele revele todas as suas 

particularidades (BASS, 1969; GOULD, 2001).  
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Essa proposta tem sido levada ao extremo por boa parte dos arqueólogos 

envolvidos com a nossa temática, e o que vemos é uma legitimação apenas daquele 

tipo de projetos defendido por Gould. Assim: 
The historically particular explanation in this case needs to be examined and 
tested against more general ones. This cautionary review is not intended to 
discredit historical particularism as a general approach to archaeological 
materials. Not all underwater archaeologists will want to address broad social-
scientific themes or to use statistically based analytical approaches to do so. 
But underwater archaeologists operating in a historical-particularist 
mode are obliged to take these kinds of critical considerations into 
account if the wish to see their conclusions about the human past taken 
seriously or widely accepted (GOULD, 2001, p.18. Grifo nosso). 
 

Mais do que isso, o problema que se coloca é que alguns arqueólogos 

passaram a estabelecer a necessidade obrigatória da seriação antes de admitir 

qualquer forma de interpretação teórica de “alto-nível”. Segundo Henderson: 
One wreck does not provide sufficient data on which to base sound historical 
or anthropological theories. A number of wrecks from the same trade must be 
excavated, interpreted and published before such data, used together with 
conventional documentation, can form the basis for such theories (Apud 
STANIFORTH, 2003, p.01). 

 
Como visto na introdução deste trabalho, estamos longe de discordarmos da 

importância dos projetos que envolvem amplos levantamentos e reflexões com base 

em análises comparativas e escavações amostrais (este projeto faz justamente 

isso!). Desta forma, da mesma maneira que Hesse, entendemos que, “We have to 

maintain the objectivity of the test-and-sucessful-prediction model and use it where it 

can be used: that is, where natural science methods can be made to infiltrate human 

subject-matter” (HESSE, 1998, p.47). No entanto, entendemos que esta é uma 

escolha do pesquisador, e não uma obrigação ou uma necessidade da prática 

arqueológica.  

Outra implicação importante que surgiu desse entendimento métrico da 

arqueologia foi o início de um movimento que tende a limitar a análise arqueológica 

àqueles elementos considerados mais estáveis dentro do registro arqueológico, em 

geral as estruturas, sejam elas portuárias, ou os componentes arquitetônicos de uma 

embarcação soçobrada. Assim, os objetos pequenos, móveis ou de menor 

resistência à ação dos ambientes aquáticos, extremamente dinâmicos, mesmo 
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quando presentes, representariam informações de segunda ordem. Mais uma vez, 

segundo McGrail: 
Finds associated with excavated boats have been used to investigate socio-
political matters, such as social differences within the crew, and the nature of 
trade [...] Answers bases solely on boat finds are seldom convincing but the 
evidence may be used to supplement other documentation (2005, p.438). 

 
Enfim, uma interpretação arqueológica de tais elementos não se sustenta por 

si só e ela pode ser utilizada apenas como confirmação de outras evidências, 

geralmente documentais; portanto, não se faz arqueologia com tais exemplares de 

cultura material. 

Nesse sentido, nossa posição é a de aquelas posturas deterministas 

relacionadas com a limitação matemática e serial da arqueologia 

processualista/analítica são em verdade perniciosas no que tange aos limites do 

potencial de produção de conhecimento da arqueologia subaquática/marítima. Como 

já se percebia no início dos anos 70, a busca pelas constâncias não conseguia 

explicar a diversidade cultural e limitava as questões que os arqueólogos se 

dispunham a fazer sobre o passado (TRIGGER, 2004, p.320). Pior ainda é o fato de 

que tais propostas se apresentam como sendo a única e verdadeira forma de se 

fazer arqueologia, assim, para Gould: “the game of science [...] [is] the only game in 

town for Western social scientists […]” (1990, p.17). O posicionamento de McGrail 

(2005), por exemplo, limita a perspectiva à interpretação tecnológica e ao papel 

“viário” dos meios aquáticos. Aqui, as enormes dificuldades de superação da 

instabilidade de parte da cultura material servem para a eliminação das 

preocupações com aspectos mais simbólicos da vida no mar. O universo aquático se 

reduz, portanto, à sua função como meio de deslocamento e não como ambiente de 

vida; as embarcações, limitadas a seu conteúdo estrutural, passam a ser fontes de 

informações restritas, respondendo apenas àquelas questões mais abrangentes 

como dinâmicas econômicas regionais e rotas comerciais, e não existe espaço para 

proposições de cunho mais abrangente (como aquela formulada pelo próprio 

Muckleroy (1978), é bom que se diga), para uma interpretação mais holística 

baseada na discussão de uma verdadeira cultura marítima em seu sentido mais 

abrangente. Como nos diz a própria Mary Hesse, apesar de necessário e constituir-

 45



se como um ponto de vista importante, o modelo “científico” por si só não pode nos 

levar muito longe (1998, p.47).  

Como bem sabem os porta-vozes da proposta processualista/analítica, a 

arqueologia lida com os “homens”, e não com as “coisas”. Isso, para nós, assim 

como para Gadamer e Habermas, faz toda a diferença. Essa diferenciação precisa 

ser entendida, a nosso ver, a partir da própria distinção existente entre os objetos de 

pesquisa que as diferentes especialidades cientificas visam analisar: as ciências do 

homem buscam compreender as sociedades humanas e suas relações materiais e 

simbólicas, e as ciências naturais buscam compreender as propriedades naturais do 

ambiente terrestre (através de suas manifestações físico-químicas e biológicas). 

Esta última, está relacionada com o uso ‘instrumental’ de um conhecimento prático, 

aplicado, ou techno, no entender de Gadamer e Habermas (BERNSTEIN, 2002, 

p.29), para o controle eficiente do mundo natural (HESSE, 1998, p.46; GEUSS, 

1998, p.91). A primeira, está devotada à compreensão do fenômeno humano em 

toda a sua totalidade e especificidade, incluindo aí a praxis e a conduta 

emancipatória de Gadamer e Habermas (BERNSTEIN, 2002, p.268-269; GEUSS, 

1998 p.91). Sem dúvida alguma, o presente trabalho advoga em prol da existência 

daquele “special character” do comportamento humano, identificado por Bamforth e 

Spaulding (apud, BINFORD, 1985, p.586), que não pode ser restringido apenas à 

leis científicas (naturais), mas que antes, agrega, um importantíssimo conteúdo 

subjetivo. Como bem argumenta Abraham Moles, 
O ser humano não é [...] um ser racional e a razão não basta para dar conta 
da totalidade dos fatos e dos atos de nossa vida. O comportamento do 
homem é uma mistura, em proporções variadas, do que chamamos de 
pensamento racional...e desses impulsos irracionais, ou melhor fora do 
racional, que são movimentos do espírito e da sensibilidade (1995, p.31). 

 
A corrente processualista/analítica de Gould não desconhece esse aspecto da 

intangibilidade da cultura e da importância de seus significados; entretanto, o que ela 

faz é desconsiderar essa parcela do aspecto humano como uma forma impossível 

de conhecimento dito científico, por não poder ser medido nem testado 

empiricamente. Para Gould:  
By applying uniformitarian assumptions we can use empirical science to infer 
accurately when non-material, cognitive, or ideational factors are affecting 
outcomes (the argument by anomaly) that differ from our predictions. But for 
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attempts at explanation in such cases we would have turn to other, essentially 
qualitative or even non-scientific, approaches that address the cultural and 
historical particularities of the observed behavior […] For example, stimulating 
efforts of this kind are at present being tried by Leone […] Hodder […] but 
these efforts should not necessarily be regarded as scientific, because they do 
not attempt to generalize cross-culturally on the basis of uniformitarian 
principles of any kind (1985, p.642).  

 
No mesmo sentido, o britânico McGrail, um dos mais influentes arqueólogos 

subaquáticos/marítimos da atualidade, argumenta: 
Since archaeology deals directly with material remains of the past, excavation 
can usually throw more light on those aspects of life that are dependent on 
material things, and less on those aspects that are mainly in the realm of 
ideas. In other words, from the average investigation we learn most about 
technology and least about cognitive matters [...] (2005, p.438). 

 
 A arqueologia aqui proposta procura superar exatamente isso, ou seja, dar o 

passo além, tão temido por Gould e McGrail, e procurar o entendimento dos 

significados, dos valores e dos motivos que qualificam nossas ações. Em última 

instância, é justamente por isso que as Ciências Humanas existem, para que 

possamos aprender, compreender e agir enquanto indivíduos que vivem suas vidas 

em um mundo, material sim, mas carregado de significados simbólicos sem os quais 

a pura matéria não tem sentido. Mais uma vez, como nos lembra Staniforth: 
A fundamental assumption that I make is that objects, artifacts, or what 
archaeologists refer to as material culture, are culturally meaningful […] 
Individuals constructed a significant part of their world, as well as interacting 
with others in society, through their material culture. Material culture is more 
complex than simply providing the utilitarian needs of food, colthing and 
shelter – notwithstanding how important these are. Food, drinking and other 
consumer goods can also be seen as a symbolic language or way of sending 
and receiving messages about society and an individual’s place within it as 
well as helping to establish and maintain both continuity and change within a 
society […] Material culture allows people to construct, maintain and transform 
their society through […] the ‘symbolic and communicative character of all 
objects’ […] (2003, p.06). 
 

Caso contrário, não precisaríamos das chamadas Ciências Humanas, e nos 

contentaríamos com as magníficas descobertas cotidianas das Ciências Naturais. 

Segundo nosso já conhecido admirador dos resultados desses ramos do 

conhecimento, Platt:  
The difference between the average scientist’s informal method and the 
methods of the strong-inference users is somewhat like the difference 
between a gasoline engine that fire occasionally and one that fires in steady 
sequence. If our motorboard engines were as erratic as our deliberate, 
intellectual effort, most of us would not get home for supper (1998, p.157).  
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Talvez a função da arqueologia subaquática/marítima seja realmente a de 

estudar e construir melhores motores de barcos para que cargas sejam entregues 

mais rapidamente, para que maiores navios de cruzeiro possam ser construídos, e 

para que possamos chegar em casa a tempo do jantar! Ou será que não? Este 

estudo está definitivamente ao lado da segunda opção. 

O resultado de tal perspectiva é a de que o conhecimento produzido pelas 

Ciências Humanas não assume aquele mesmo sentido progressivo/cumulativo que 

marca o progresso nas ciências naturais (TAYLOR, 2002, p.127-128; HODDER, 

1991). Por isso, elas não podem ser nem pautadas, nem julgadas pelos mesmos 

métodos empregados pela chamada “ciência formal” (natural) Como nos lembra 

Hesse: 
[...] the test-and-control criterion is generally inapplicable both for logical and 
moral reasons. First, the systems involved are too complex to be wholly 
predictable; and, second, even where they are predictable it is generally 
undesirable in a free society to manipulate them as we manipulate nature 
(1998, p.46).  

 
Essa prática, que, como já mencionamos, também é científica, exige 

considerações que extrapolam as limitações impostas por esse modelo de 

pensamento exato. 

A adoção dessas perspectivas é muito comumente criticada, principalmente 

pela escola processualista/analítica, como sendo indevidamente e excessivamente 

relativista. Em geral a observação mais comum é a de que a adoção desses 

princípios filosóficos remete a arqueologia a um estágio de incertezas onde tudo é 

válido, o que faria, em última instância, com que essa disciplina perdesse todo e 

qualquer função e valor enquanto fonte de conhecimento (GOULD, 2001; TRIGGER, 

2002, p.370). Entretanto, entendemos que tais críticas não se aplicam na medida em 

que a proposta crítica/hermenêutica identifica a existência independente de um 

passado “real”, e que esse passado não está completamente submisso à 

interpretação do observador (TAYLOR, 2002, p.132).  

Nesse sentido, a questão da validação dos argumentos está garantida pela 

razão da proximidade que as diferentes interpretações sugeridas apresentam em 

relação a esse passado, e a sua capacidade em agregar sob uma mesma 
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explicação, a maior quantidade de variáveis envolvidas. Aqui, entramos diretamente 

na proposta de Gadamer de um processo de interpretação que transcende a antiga 

proposta unilateral do conhecimento (positivismo), e se fundamenta no modelo da 

“conversação”, onde o que ocorre é um diálogo entre duas partes independentes 

que dialeticamente constroem a objetividade da interpretação científica através da 

“fusão de horizontes” (TAYLOR, 2002; HODDER, 1998): 
The road to understanding others passes through the patient identification and 
undoing of those facets of our implicit understanding that distort the reality of 
the other. At certain point, we may come to see that ‘opinions’ have a different 
place in our life-form than in theirs, and we will then be able to grasp the place 
of beliefs in their life; we will be ready to allow this to be in its difference […] 
we will see our peculiarity for the first time, as a formulated fact about us, and 
not simply a taken-for-granted feature of the human condition as such; and at 
the same time, we will perceive the corresponding feature of their life-form 
undistorted (TAYLOR, 2002, p.132).  

 
Fundamental nesse procedimento como não poderia deixar de ser é a 

participação da Teoria Crítica que, seguindo um pouco a visão do próprio Habermas, 

vai além da proposta hermenêutica de readequação das perspectivas do 

pesquisador frente ao “contra-argumento” do nosso interlocutor (fenômeno a ser 

conhecido), e agrega a necessidade de um importante exercício de auto-reflexão, ou 

seja, uma compreensão mais profunda dos mecanismos de coação e manipulação 

embutida nas ideologias modernas (BERNSTEIN, 2002, p.273-274). Como nos 

lembra Hodder, fundamentando-se em Collingwood, 
The procedure to be followed is first to immerse oneself in the contextual data, 
re-enacting past through your own knowledge […] this is a practical living 
through, not an abstract spectacle to be watched […] The past is an 
experience to be lived through in the mind […] he is […] simply stating […] 
that all statements about the past […] involve making assumptions about 
meaning content in the past. In this sense we do […] ’think ourselves into’ the 
past […] But […] we need to do it critically. The ‘reliving’ of the past is 
achieved by the method of question and answer. One cannot sit back and 
observe the data; they must be brought into action by asking questions […] 
Analogy with the present clearly is important in broadening and exciting the 
historical imagination […] The mind is able to imagine and criticize other 
subjectivities, the ‘inside’ of other historical events […] has a universality in 
that it possesses a significance which can be comprehended by all people at 
all times (1991, p.98-99). 

 
Assim, se vamos para o subjetivo, para o além da métrica, é porque nos 

utilizamos de uma perspectiva crítica para fazê-lo e a consciência de que essa 

construção tem seus limites. 
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É a partir do que foi discutido acima, que pretendemos justificar a importância 

da atual proposta e das perspectivas filosófico-metodológicas aqui escolhidas, com 

base em Habermas e Gadamer: elas representam, no universo da arqueologia 

subaquática/marítima, uma alternativa que injeta ânimo nas discussões e que 

apresenta, no nosso modo de ver, um entendimento mais completo e dinâmico das 

diversas interações entre as diferentes sociedades humanas e o ambiente marítimo. 

É preciso que reconheçamos, aqui, o estado distinto que ocupa nessa discussão a 

atual produção acadêmica brasileira, e que reflete aquilo que mencionamos no início 

deste capítulo sobre a capacidade independente e inovativa de seu “pensamento”. 

Rambelli, por exemplo, em seu trabalho de doutorado, baseando-se em informações 

materiais da análise do naufrágio do vapor Conde d’Áquila, estabelece uma 

interessantíssima discussão sobre o advento da modernidade marítima (adoção da 

propulsão a vapor) e a resistência dos antigos modos de vida através de uma 

simbologia religiosa laica (2003). Camargo, em seu Arqueologia das Fortificações 

Oitocentistas da Planície Costeira de Cananéia/Iguape (2002), também nos 

apresenta uma leitura singular dos aparatos de defesa do litoral paulista, 

demonstrando suas perspectivas mais ideológicas do que funcionais, e de seu papel 

no controle dos elementos internos da sociedade, mais do que das ameaças 

externas. Calippo, em seu doutorado (ainda em andamento), procura justamente 

unir as conquistas da proposta processualista da análise dos processos de 

formação, com a visão de uma teoria crítica, ao agregar como elemento fundamental 

para a compreensão da formação do sítio arqueológico, não apenas as 

interferências físicas de cunho natural e antrópico, mas também a perspectiva 

subjetiva do arqueólogo que o escava (Com. Pess. 2007).  

Nesse sentido, apesar de contar, até então, com poucos pesquisadores 

interessados e comprometidos com a prática da arqueologia subaquática/marítima, 

os trabalhos acadêmicos que vêm se desenvolvendo mantêm uma postura com 

nítidas preocupações inquiridoras e críticas, buscando uma compreensão mais 

equilibrada, diversificada e dinâmica dos “processos” sociais que procuram analisar 

e interpretar. Procuramos, com este estudo, também agregar, a essa discussão, a 

nossa própria contribuição. 
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1.1.2 A teoria social: 
 

 Uma vez identificados os preceitos que regem nossa prática científica, a sua 

correlação com o debate arqueológico em geral e com universo 

subaquático/marítimo em especial, resta-nos a identificação da teoria social que 

estrutura nossa interpretação: o materialismo histórico. Essa escolha adequa-se 

perfeitamente ao embasamento filosófico-científico deste estudo na medida em que 

a Teoria Crítica da escola de Frankfurt possui uma relação quase simbiótica com o 

materialismo histórico, tendo sido uma das versões surgidas para a crítica ao 

“marxismo-leninista” do partido soviético. Em verdade, juntamente com a teoria 

psicanalítica de Freud, a proposta marxista compõe a base do que se entende por 

esse “tipo” de teoria, e a maior evidência dessa associação talvez seja a obra de 

Habermas que se propõe, inclusive, a fazer uma releitura do materialismo histórico 

de Marx (Geuss 1988; MaCarthy, 1987; Anderson, 2004). Sem dúvida alguma, a 

opção por esta proposta deve-se muito à formação acadêmica do próprio 

pesquisador que, como já dissemos, está vinculada à História, uma das áreas do 

conhecimento humano que foi mais afetada pelas proposições de Karl Marx e 

Friedrich Engels. Nesse sentido, da mesma maneira que Hobsbawm, 
 [...] continuo considerando [...] que a ‘concepção materialista da história’ de 
Marx é, de longe, o melhor guia para a história [...] É certamente o melhor 
guia para aqueles como eu, cujo campo tem sido o da ascensão do 
capitalismo moderno e as transformações do mundo desde o fim da Idade 
Média européia (1998, p.09). 
 

Mas, qual materialismo histórico? Desde o lançamento da proposta 

materialista histórica por Marx e Engels no final do século XIX, essa linha de 

interpretação se difundiu e assumiu inúmeras variações fundamentadas em 

diferentes leituras dos vários textos desses autores. Sem dúvida, essa pluralidade 

de interpretações está vinculada tanto ao amadurecimento natural do pensamento 

de seus autores, quanto à própria enormidade da proposição que buscava a 

formulação de uma “[...] explicação geral do desenvolvimento humano” 

(ANDERSON, 2004, p.220), ou como afirma Hobsbawm, com o “[...] por que e como 

as sociedades mudam e se transformam” (HOBSBAWM, 1998, p.162). É importante 

que se diga que tal proposta nunca assumiu, para Marx e Engels, a feição de uma 
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interpretação hegemônica e inconteste, e que tal visão contrariava as próprias 

expectativas dos mesmos quanto ao desenvolvimento de suas propostas; Marx, 

como sabemos, por várias vezes afirmara não ser um “marxista”. Com uma tarefa 

tão hercúlea, não é de se estranhar que muitos dos argumentos e interpretações 

utilizados não tenham podido assumir um desenvolvimento racional pleno e 

inconteste, e foi (e ainda é) justamente nessas “junções” que surgiram (e surgem) as 

brechas necessárias para diferentes intérpretes e a formulação de diferentes 

materialismos históricos (HOBSBAWM, 1998; BATE, 1998). Como esclarece Santos: 

“[...] no hay uno cânon marxista. No hay una versión o interpretación autorizada de lo 

que Marx verdaderamente dijo o quiso decir. No hay una ortodoxia a la que deba 

lealtad incondicional [...]”  (Apud, BATE, 1998, p.51). 

A primeira linha divisória para se compreender a proposta do materialismo 

histórico por nós adotado está relacionada com a formação do que se convencionou 

chamar de “marxismo ocidental”, expressão cunhada por Merleau-Ponty em 1955, 

mas cuja essência costuma-se identificar já a partir dos anos de 1920, e que se 

propunha a realizar uma crítica do marxismo soviético partidário que ganhou força 

com o advento da Era Stalinista e de seu projeto totalitarista e ditatorial. De modo 

geral, compreendia-se que a interpretação da teoria marxista havia se solidificado 

em um modelo extramamente rígido e evolucionista e que tal situação exigia uma 

releitura das propostas originais de Marx, sem a intervenção “didática” leninista-

stalinista partidária (McGUIRE, 1992, p.32). Além disso, Stálin havia transformado o 

marxismo em um instrumento de repressão ideológica para legitimar seu poder e 

defender a criação de uma elite burocrática a ele associada  (McGUIRE, 1992, p.37). 

Dentre a pluralidade de opções forjadas a partir dessa crítica, o presente 

estudo alinha-se principalmente com aquela proposta oriunda do chamado 

movimento da “New Left” britânica, formada no final dos anos de 1960, e que foi 

influenciada (em diferentes níveis nos diferentes autores) pelos escritos de Gramsci, 

Lukács e da Escola de Frankfurt (KAYE, 1984; McGUIRE, 1992). Dentro dessa 

perspectiva, nos alinhamos mais com aqueles autores relacionados com a chamada 

“História Social Britânica”, em especial Christopher Hill, Edward Thompson e Eric 

Hobsbawm, este último em lugar de destaque, como principal interlocutor desta 
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análise. Mais uma vez, a despeito das diferenças que esses autores apresentam 

entre si, da mesma maneira que Kaye (1984), entendemos que eles produziram uma 

importante contribuição coletiva que os une no que poderíamos classificar como 

uma perspectiva teórica coesa (porém nunca unânime ou estática, é preciso que se 

diga).   

 O primeiro elo de ligação entre esses autores e entre eles e a presente 

pesquisa está na escolha do próprio objeto de estudo, que pode ser definido como 

sendo  “[...] origins, development, and expansion of capitalism” (KAYE, 1984, p.05). 

No início desta exposição, apresentamos uma citação de Hobsbawm que demonstra 

claramente este compromisso com a compreensão do Período Moderno e da 

composição e transformação do sistema capitalista. Da mesma maneira, a presente 

pesquisa também procura lidar com essa mesma cronologia e com essa mesma 

temática, o que garante a importância dos vínculos aqui estabelecidos. 

O segundo elo diz respeito à preocupação com o desenvolvimento de uma 

história dos “excluídos”, de uma história feita a partir dos substratos sociais mais 

baixos, menos favorecidos e, portanto, menos “visíveis” e “audíveis”, dentro dos 

tradicionais modos de interpretação historiográfica (KAYE, 1984, p.05-06). No nosso 

caso, essa preocupação se materializa na escolha do próprio universo a ser 

pesquisado: o ambiente marítimo. Como dissemos na introdução desta pesquisa, o 

“Mar” sempre foi desprestigiado enquanto objeto de estudo, estando praticamente 

ausente das interpretações históricas desenvolvidas pela tradição historiográfica 

nacional e internacional. 

Um terceiro ponto está relacionado com o destaque que assume nas 

interpretações dessa “escola” britânica a questão da “luta de classes”. O termo 

“classe”, aqui, precisa ser utilizado a partir de uma noção mais fluída do que aquela 

assumida quando lidamos com a perspectiva do capitalismo industrial, englobando 

uma ampla variedade de combinações de relações sócio-econômicas que envolvem 

disputas sobre o modo de produção, as relações de produção e os dividendos 

econômicos e sociais por ele originados. Como bem argumenta Kaye citanto o 

Manifesto Comunista de Karl Marx, “[...] The history of all hitherto existing society is 

the history of class struggles” (Apud, KAYE, 1984, p.05). Assim, quando confrontado 
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com a possibilidade de um entendimento que contemple uma reflexão sobre uma 

“classe trabalhadora” para períodos históricos anteriores à industrialização, 

Thompson argumenta: “In my view, far too much theoretical attention...has been paid 

to ‘class’, and far too little to ‘class-strugle’. Indeed, class-strugle is the prior, as well 

as the more universal, concept” (Apud, KAYE, 1984, p.201). Como veremos no que 

diz respeito às analises dos sítios arqueológicos da Ilha do Bom Abrigo, essa é uma 

questão recorrente. 

Por último, mas talvez mais importante, está o comprometimento desses 

autores com o distanciamento em relação ao que se costumou chamar de “Marxismo 

vulgar”, cujos principais elementos seriam a adoção da idéia de existência de um 

determinismo econômico sobre as demais facetas da vida humana e a transposição 

das perspectivas progressistas do evolucionismo biológico para uma espécie de 

“evolucionismo social”, onde as sociedades humanas deveriam passar por uma série 

de etapas pré-estabelecidas em direção a um momento ou sociedade ideal (KAYE, 

1984; HOBSBAWM, 1998, p.159). Entretanto, como bem nos lembra Hobsbawm: 
O grande impacto que as idéias específicas de Marx tiveram na história e nas 
ciências sociais em geral é, quase certamente, o da teoria da ‘base e 
superestrutura’, ou seja, o seu modelo de uma sociedade composta de 
diferentes ‘níveis’ em interação. A hierarquia de níveis ou o modo de sua 
interação na concepção de Marx [...] não precisa ser aceita para que o 
modelo geral seja válido (1998, p.161). 
 

 
Por isso,  

O que era patente desde o início era que o materialismo histórico não era 
determinismo econômico: nem todos os fenômenos não econômicos na 
história podem ser derivados de fenômenos econômicos específicos, e 
determinados eventos ou datas não são determinados nesse sentido [...] 
Dessa maneira, sabemos de sociedades que possuem a mesma base 
material mas maneiras amplamente variáveis de estruturar suas relações 
sociais, ideologia e outros aspectos superestruturais. Nesse sentido, as 
visões de mundo dos homens determinam as formas de sua existência social, 
pelo menos tanto quanto as últimas determinam as primeiras (1998, p.176). 

 
No mesmo sentido, como escreveu o historiador italiano, também influenciado 

pelo movimento da “New Left” britânica através da sua formação na London School 

of Economics, Cipolla: “A história econômica, para ser compreensível, tem que ser 

também história social, tendo em atenção valores e fatores que não podem ser 

medidos apenas em termos econômicos” (1984, p.101). Portanto, no nosso caso, a 
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escolha por uma interpretação materialista não exclui a participação das demais 

esferas da vida social na medida em que esses diferentes aspectos estão envolvidos 

em uma complexa dinâmica produtora e transformadora dos próprios contextos 

históricos.  

Seguindo a proposta de uma Teoria Crítica apresentada anteriormente, a 

própria corrente “materialista” precisa ser vista e entendida enquanto fruto de uma 

visão de mundo, característica de uma determinada época, onde o caráter 

econômico da sociedade parecia (e parece) ter assumido um papel de destaque. 

Dessa forma, enxergamos a importância desse fator econômico das relações 

humanas em nossa história porque essa importância é a mesma que nos é familiar. 

Essa é a grande questão a ser superada pelos pesquisadores do presente. 

 Uma conseqüência imediata dessa visão, e que marca os trabalhos desse 

marxismo de cunho britânico é a superação da perspectiva determinista que anulava 

(ou anula) a ativa participação do indivíduo no processo do “fazer a História”. Para a 

tradição materialista inglesa, o que está em jogo é a relação sujeito/estrutura, e o 

resgate da noção de que um depende do outro e que ambos precisam ser 

entendidos enquanto elementos potenciais de produção e transformação da 

realidade (KAYE, 1984). Para Stuart Hall, por exemplo, esses historiadores e seu 

marxismo crítico contêm um importante poder de valoração política: “It can restore a 

sense of agency, a sense of activity, a sense of capacity of the working class and the 

repressed” (Apud, KAYE, 1984, p.231). 

 

1.1.2.1 Arqueologia e materialismo histórico 

 

 Não temos a intenção, aqui, de realizar uma ampla investigação sobre os 

processos de interação entre a arqueologia, enquanto disciplina do conhecimento 

humano, e o materialismo histórico, enquanto teoria filosófica ou solução 

metodológica de pesquisa. Não temos nem o tempo, nem o espaço necessário para 

isso e certamente o faríamos com muito menos competência do que Trigger e 

McGuire, por exemplo, dois importantes arqueólogos marxistas cujas contribuições 

procuramos incorporar a este estudo. É preciso que demonstremos, no entanto, as 
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influências que afetam mais diretamente nosso posicionamento, procurando explorar 

não apenas suas contribuições a este estudo mas, também, os limites de nossa 

concordância. 

 A primeira referência que precisamos fazer, e que novamente nos vincula, 

segundo as análises dos debates arqueológicos, no âmbito da linha pós-

processualista, é aquela relacionada com a contribuição do pensamento de Gordon 

Childe. A política ditatorial do regime soviético estabelecida principalmente a partir 

de Stálin provocou, como vimos, um amplo movimento de reação no Ocidente que 

culminou com a formação do chamado “marxismo ocidental” e que teve a 

participação da arqueologia através da figura de Childe. Apesar da influência da 

arqueologia soviética no pensamento de Childe (em especial o potencial vinculado à 

visão da dinâmica interna das sociedades), esse pesquisador sempre manteve sua 

autonomia de pensamento, principalmente quando em questão a sujeição 

interpretativa da prática arqueológica às demandas políticas partidárias, fortemente 

em voga em particular durante o período stalinista. Nas palavras de Trigger, “Mais 

tarde, ele [Childe] criticaria o enfoque soviético por constranger os arqueólogos a 

pressupor a verdade do que lhes cabia verificar” (2002, p.247). Nesse sentido, assim 

como Gramsci, Lukáks e outros, Childe seguiu na direção de um forte 

antidogmatismo marxista que marcou o distanciamento entre ocidente e oriente 

(URSS; China) e a formação de uma perspectiva crítica do materialismo histórico.  

A importância dos trabalhos de Childe no desenvolvimento do “marxismo 

ocidental” pode ser medida pela sua inclusão no âmbito das referências autorais que 

embasaram as proposições da “New Left” britânica, em especial Thompson e 

Hobsbawm (KAYE, 1984; HOBSBAWM, 1998), dois dos principais pensadores que, 

como já dissemos, sustentam nosso próprio entendimento sobre o materialismo 

histórico. Dentre as propostas de Childe, podemos elencar, como de significativa 

importância para nosso estudo, a preocupação em seguir as recusas do próprio 

Marx em aceitar tanto uma determinação biológica para o comportamento humano 

quanto a existência de amplas generalizações para esse comportamento, que devia 

ser visto como claramente limitado por suas condições contextuais históricas 

(TRIGGER, 2002, p.215-218). Da mesma forma, podemos lembrar preocupação de 
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Childe com a formulação de uma interpretação da história da “gente comum” e, 

portanto, de uma arqueologia mais preocupada com as habitações e áreas de 

trabalho, vinculadas às questões da vida cotidiana, do que as antigas priorizações 

por monumentos artísticos e únicos, como palácios, templos e tumbas (TRIGGER, 

2002, p.216). Qualquer relação com a “história dos excluídos” da tradição britânica 

não é mera coincidência. Outra questão importante de seu pensamento para este 

trabalho é a sua compreensão de uma sociedade humana destituída de uma 

condição de desenvolvimento unilinear, e a crença de que as diferentes sociedades 

produzem diferentes resultados (progresso, estagnação e até mesmo destruição) e 

levam à construção de processos que não seguem necessariamente nenhuma regra 

pré-estabelecida (TRIGGER, 2002, p.252). Todas estas questões foram 

importantíssimas para o desenvolvimento da História Social Britânica, e continuam 

sendo, também, para este estudo. 

Apesar disso, Childe também apresenta algumas interpretações que nos 

soam de forma destoante em relação à perspectiva aqui pretendida. De modo geral, 

podemos lembrar da sua insistência por uma compreensão que mantém a noção de 

uma supremacia da base sobre a superestrutura, ainda que não como um 

determinismo estreito; sua adesão um tanto quanto excessiva a uma visão 

funcionalista da cultura material, manifestada muito na sua preocupação com a 

tecnologia, e que, por sua vez leva a um entendimento “evolutivo” da sociedade 

justificado em termos do controle do homem sobre a natureza (TRIGGER, 2002; 

McGUIRE, 1998). Segundo Trigger: 
Childe conclui, portanto, que o estudo arqueológico do conhecimento deve 
ficar restrito a assuntos tecnológicos e ser formulado em termos de resultados 
práticos, não em termos dos fins subjetivos daqueles que os detiveram (2002, 
p.254).  

 
Como já deve ter ficado evidente, esta não é, para nós, uma proposição 

adequada. 

Outra importante influência para este trabalho encontra-se em uma tradição 

arqueológica latino-americana de fundamentação marxista que engloba aquela 

ampla gama de arqueólogos denominada de “Arqueologia Social” em especial 

aqueles relacionados com o “Grupo Oaxtepec”, como Bate e Lumbreras. Apesar de 
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certas influências de Childe, acreditamos que os vínculos estabelecidos entre o 

materialismo histórico e o pensamento arqueológico latino-americano provêm muito 

mais de uma aproximação política e de um engajamento com uma realidade sócio-

econômica desfavorável e, portanto, potencialmente crítica e em busca de uma 

condição de existência menos desigual e mais digna. Tanto Bate quanto McGuire 

incluem em seus trabalhos uma reflexão ampla sobre as condições político-

econômicas em que tais posturas se desenvolveram e que parecem indicar 

justamente isso. Nas palavras de McGuire: “In the early part of this century Latin 

America was locked in a neocolonialism that left each state nominally, politically 

independent yet economically under the control of core states, primarily Great Britain 

and the United States” (1998, p.62). A dependência neocolonialista foi agravada pela 

Guerra Fria que se seguiu à Segunda Guerra Mundial e que desencadeou, tanto um 

movimento de revoltas esquerdistas na região, quanto uma forte reação da política 

estrangeira norte-americana no sentido de coibir o crescimento da vertente 

socialista. Isso provocou inúmeros movimentos de “caça às bruxas” que se iniciou 

com o MaCarthismo nos anos 50 (de inserção regional norte-americana) e que se 

espalhou com ações no cenário internacional do governo dos Estados Unidos, seja 

através da intervenção militar direta (Guerra da Coréia e Guerra do Vietnam), seja 

(no caso que nos afeta particualrmente) para incentivar, financiar e apoiar golpes de 

direita por todo o continente sul-americano, entre as décadas de 1960 e 1980 

(McGUIRE, 1992). 

Segundo Luís Felipe Bate, tal conjuntura nos leva a compreender que na 

América Latina os arqueólogos adotaram o marxismo mais como uma luta contra o 

processo de dominação e subdesenvolvimento econômico-social de sua realidade, 

do que como uma solução teórico-metodológica (Apud, McGUIRE, 1998, p.21). 

Assim, entendemos que não é a leitura de Childe que os influencia, mas a existência 

da uma nítida relação pré-existente com a valorização da proposta e da importância 

do materialismo histórico para a condição de existência que suas próprias 

sociedades experimentam, que os levam a considerar e valorizar as idéias de 

Childe. Estamos de acordo com a visão de McGuire e Bate quando expressam uma 

significativa correlação entre essa conjuntura sócio-econômica e a valorização do 
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papel do materialismo histórico na resistência à New Archaeology (e 

consequentemente ao neo-positivismo) norte-americana. Como observou Bate: 
La obra de Binford y el posterior desarrollo de la new archaeology 
norteamericana fue casi desconocida hasta mediados de los setenta y sus 
repercusiones, escasas, no tienen gran relieve (1998, p.18). 

 Para MaGuire:  
The particularly American style of the theory and its emphasis on politically 
neutral science did not fit well with the socially and politically conscious 
archaeology, then current in Latin America. The Latin America tended to feel 
that the North American’s search for universal laws and emphasis on 
generalized changes in history [...] were imperialistic concerns that insulated 
them from the scientific community of Latin America and from their concern 
with their own history […] (1992, p.66). 

 
Esta postura está, sem dúvida, vinculada àquela idéia expressa por Anderson: 

Tradicionalmente, e especialmente nas culturas anglo-americanas [porém 
não, somente], uma ênfase nos determinantes biológicos das realidades 
sociais sempre foi associado à direita [...] sociobiologia [...] alinhando-se num 
duradouro behaviorismo [...] O teor ideológico dessa tradição sempre foi uma 
concepção reacionária da natureza humana, entendida como um reflexo 
fisiológico permanente restringindo estritamente toda escolha social possível 
[...] (p.216) A esquerda sempre combateu essas idéias de uma natureza 
humana eterna e incontrolável, em nome da variabilidade social dos seres 
humanos, sob ordens históricas diversas [...] (2004, p.215-216).  

 
Como vimos, esta é uma das condições que partilhamos com essa corrente. 

Não é a toa que esta pesquisa busca seus fundamentos materialistas na História 

Social Britânica, historiografia basilar para as discussões históricas desenvolvidas na 

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 

onde obtivemos tanto nosso bacharelado em História, quanto nosso título de Mestre. 

Além disso, tendo nascido no início dos anos de 1970, pudemos vivenciar essa 

experiência de crise (principalmente nos anos 1980, após o período do chamado 

“Milagre brasileiro”) e isso certamente cobra o seu preço, tanto na preocupação com 

os aspectos econômicos que dominam este estudo, quanto na desconfiança das 

pretensas verdades matemáticas que subsidiam os discursos desiguais, mas 

mascaradamente neutros, das “teorias de mercado”. 

Outro aspecto importante para este trabalho está na própria compreensão do 

potencial da ciência arqueológica enquanto fonte de conhecimento das sociedades 

humanas. Segundo Bate: 
La arqueología es una disciplina de la ciencia social [...] una forma particular 
de investigar los procesos sociales, como totalidades o a través de diversos 
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aspectos de la sociedad, como su tecnología, su economía, sus expresiones 
superestructurales, sus características sociopolíticas, etc. (1998, p.50).  

 
Fazendo uma crítica das perspectivas economicistas e meramente 

funcionalistas, esse autor argumenta que na busca por um melhor entendimento da 

proposta de interpretação marxista, 
[...] ha sido necesario prestar atención a varios problemas implicados que no 
han sido suficientemente tratados desde el enfoque materialista histórico y 
que son importantes para comprender diversos aspectos de la vida social del 
pasado y del presente. Entre éstos mencionaremos, como ejemplo, el hecho 
de que la base material de la sociedad no se reduce a la existencia de los 
procesos económicos y no puede explicarse, por lo tanto, solo mediante el 
concepto de modo de producción. Sobre todo cuando buena parte de las 
evidencias de actividades que la arqueología recupera no reflejan 
directamente actividades económicas o se trata de formas de consumo no 
productivo (BATE ,1998, p.53). 

 
Essa percepção está de acordo com nossas próprias visões e expectativas a 

respeito da cultura material e da prática arqueológica entendida em sua 

potencialidade mais ampla e diversificada e que se aproxima de uma melhor 

compreensão da totalidade social da vida humana em geral. Fundamentais são, 

portanto, o desenvolvimento do que Bate chama de “afectividad” e de “psicologia 

social”. Sobre a primeira, Bate observa:  
Otro problema consiste en que, en el campo de la superestructura como 
forma de reflejo de la realidad, desde el marxismo original a nuestros días, se 
ha considerado casi exclusivamente a las formas y contenidos de la 
conciencia social. No obstante, se ha puesto poco interés(¿) en el estudio de 
su relación con la forma y características del reflejo afectivo, imprescindible 
para la conceptualización y comprensión de cuestiones como la integración 
de sistemas de valores, del concepto de <<interés de clase>> y, sobre todo, 
los móviles de la práctica social y política en situaciones concretas [...] Las 
representaciones en que se asocian vivencias afectivas a determinados 
reflejos cognitivos constituyen los valores. Las diversas configuraciones 
posibles de asociación de reflejos conscientes y afectivos conforman 
sistemas de valores, los cuales condicionan distintas posiciones (toma de 
posición) de los sujetos sociales frente a la realidad, conforman determinadas 
actitudes (disposición a la acción) y pueden motivar distintas conductas 
sociales (1998, p.54, 63). 

 
A “psicologia social”, por sua vez, atua em um nível de coesão mais amplo e 

ao mesmo tempo estrutural, e está muito próxima da “ideologia”, implicando a 

regulamentação e ordenação de uma lógica de “afectividad” que municie tanto o 

modo de produção quanto as relações de produção. Nas palavras de Bate: 
Acá nos interesarán principalmente aquellas actividades de las que se 
puedan suponer que tienen el objetivo de crear o reproducir sistemas de 
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conocimientos o valores que rijan las relaciones sociales, regulando sus 
formas u organizándolas coercitivamente (1998, p.197). 

 
Desta forma, entendemos que a arqueologia possui tanto o potencial, quanto 

o dever de buscar superar as propostas que defendem e enfatizam a existência de 

uma limitação “natural” e intrínseca às próprias contribuições que podem oferecer ao 

conhecimento da realidade social das sociedades humanas passadas ou presentes. 

No cerne dessa “potencialidade” interpretativa está a idéia de que a cultura material 

é um agente ativo no processo do conhecimento e que, como bem argumenta Ian 

Hodder, “This ‘activity’ is the fairly passive end-product functional needs […]” (1991, 

p.64). A solução está em trilhar o caminho inverso das relações apresentadas acima 

e, partindo da cultura material, procurar interpretar seus significados ideológicos e 

afetivos, tanto quanto os modos e as relações de produção que atuam no processo 

quotidiano e eternamente dinâmico de destruição e construção das diferentes 

sociedades humanas. 

 

 

1.2. Conceitos-chave: 

 
 
1.2.1 Arqueologia histórica: 
 

 O último conceito que precisamos trabalhar aqui é aquele relativo ao que 

entendemos por “arqueologia histórica”. 

A esse respeito, existem importantes correntes concorrenciais. Apesar de 

atualmente encontrar-se bem sedimentada enquanto área de interesse para o 

conhecimento arqueológico e ser amplamente aceita pela comunidade acadêmica 

nacional e internacional, a arqueologia histórica percorreu um longo caminho para 

garantir o seu espaço. O processo pelo qual passou vem até servindo de modelo 

comparativo para o desenvolvimento do próprio conceito de “arqueologia marítima”, 

tão fundamental para esta pesquisa e que já foi analisado anteriormente. Assim, 

sobre arqueologia histórica e arqueologia marítima/subaquática, segundo Babitts e 
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Tilburg, “Both were initially seen as illegitimate children of ‘real’ archaeology, which 

dealt with classic old world sites or new world prehistoric sites” (1998, p.01).  

A principal justificativa que tem fundamentado a resistência à aceitação da 

proposta de uma “arqueologia histórica” é exatamente a mesma que garante a base 

da primeira parte do conceito por nós utilizado: a presença de registros escritos nas 

sociedades em que ela estuda. Tal definição, desenvolvida por autores como 

Schuyler (1978), Deetz (1977), e mais recentemente, Funari, Jones e Hall (FUNARI 

et al, 1999), parece ser, como argumenta Funari, a única que garante uma 

perspectiva mundial e atemporal dessa prática, sem esbarrar nas propostas 

embasadas nas especificidades dos processos históricos regionais que se 

apresentam como opções (1999a, p.57).  

De uma maneira geral, a idéia que se formou sobre a função da arqueologia 

enquanto prática científica esteve sempre associada prioritariamente à produção de 

conhecimento sobre aquelas sociedades do passado que, ou não nos legaram 

nenhum tipo de registros escritos, como as comunidades ditas “pré-históricas”, por 

exemplo, ou que nos legaram poucas informações sob a forma textual (comparável 

à diversidade e riqueza das práticas sócio-político-econômicas realizadas), como as 

sociedades da antiguidade clássica e do oriente. Nesse sentido, a arqueologia, com 

sua proposta de interpretar os vestígios materiais mais do que os textuais, vieram a 

constituir-se na única forma de superação do empecilho maior representado pela 

inexistência ou pela disposição restrita da fonte de informação tradicional e prioritária 

na formação das interpretações sobre o passado humano e, consequentemente, na 

produção do conhecimento histórico instituído. Essa capacidade única, no entanto, 

passou a ser vista por muitos, em geral por aqueles ávidos em sedimentar um 

espaço de domínio especializado e hegemônico para esse ramo do conhecimento 

humano, como um limite de atuação que definiria a própria prática arqueológica.  

Tal posicionamento aceita a idéia de que, para aquelas situações em que 

possuímos um vasto repertório de informações escritas, a arqueologia perderia sua 

principal razão de ser, estando o conhecimento necessário garantido pelas fontes 

textuais, e a análise da cultura material representaria apenas uma ilustração dos 

processos e das realidades descritas documentalmente. Como observava Schuyler 
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em sua análise do papel da arqueologia histórica norte-americana: “The value of 

archaeology was enhanced only by default [...] [o que] reduced archaeology to a 

supplemental technique in the service of architecture, narrow, specific historical 

questions, and the National Park Service” (1978, p.01). A mesma observação era 

feita por Little quase vinte anos depois: “the attitude may still be found that historical 

archaeology is something of a junior varsity where simple confirmation of historical 

‘fact’ is the main goal” (LITTLE, 1994, p.30). No caso do Brasil, assim como em 

outros países do “Cone Sul”, como nos lembra Funari, 
A arqueologia desenvolveu-se muito mais tarde do que a Historia e, desde o 
início, a Arqueologia foi muito assimilada à Pré-História. É portanto justo 
afirmar que o estudo da cultura material histórica foi feito, por muito tempo, 
até a década de 1980, principalmente por não arqueólogos, em geral 
arquitetos e historiadores da arte (1998, p.13). 

 
No âmbito da arqueologia marítima/subaquática, essa é uma questão 

importante na medida em que se discute, ainda hoje, a significância de trabalhos 

relacionados com sítios de cronologia mais recente. Tal posicionamento segue os 

passos de um dos principais nomes da área, Keith Muckleroy. Em um texto datado 

de 1980, afirmava que a arqueologia, enquanto disciplina acadêmica, tornava-se 

redundante a partir do momento em que arquivos, iconografia e histórias orais 

garantiam uma melhor qualidade de informação do que aquela possível de ser 

resgata pela cultura material, e concluía afirmando que, no que dizia respeito à 

arqueologia marítima, “[...] industrialization and modern-style bureaucracies in the 

early 1800s marked the cutt-off point” (Apud, McCARTHY, 2000, p.v). A difusão 

desse entendimento foi extremamente ampla e forte, e apesar de estar em declínio, 

ainda hoje cobra o seu preço. 

Tal postura é, a nosso ver, inadequada e prejudicial não só para a 

arqueologia enquanto disciplina, por reduzir muito seu campo de atuação, mas 

principalmente para a formação de um melhor e mais diversificado entendimento das 

diferentes sociedades humanas ao longo do tempo e do espaço. Essa última 

questão é crucial na medida em que limita nossas possibilidades de aprendizado e 

de reflexão sobre a riqueza do comportamento humano e, consequentemente, o 

alcance de nossas pretensões enquanto cientistas sociais. Já se tornou comum a 

observação de que os registros históricos são, em verdade, visões parciais de uma 
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ou de um grupo de pessoas, geralmente a elite, e não da totalidade da sociedade a 

que se refere. Nesse sentido por mais completos que possam parecer, deixam de 

lado uma série de situações e práticas sociais, assim como a perspectiva de grupos 

menos favorecidos (DEETZ, 1977, p.08; ORSER; FAGAN, 1995, p.202-204; 

FUNARI, 1998, p.12; STANIFORTH, 2003, p.47). Mais do que isso, a fonte de 

informação escrita acabou sendo utilizada, talvez na maioria das vezes, como um 

verdadeiro instrumento de dominação ideológica voltada para a perpetuação do 

status quo e da valorização inquestionável dos princípios e valores que o 

caracterizam (ORSER, 1996, p.160; WYLIE, 1999, p.23; FUNARI et al., 1999, p.05).  

Por isso, registros escritos não garantem uma compreensão inequívoca sobre 

condutas, práticas e eventos, e precisam ser complementados/confrontados com 

outros tipos de dados, a fim de podermos formar uma idéia mais completa e melhor 

fundamentada dos processos que nos interessam enquanto cientistas sociais. Dessa 

forma, ao contrário da postura tradicional e limitante descrita anteriormente, nosso 

entendimento é o de que, na busca pelo conhecimento de estruturas tão complexas 

como são as sociedades humanas, temos de lançar mão de toda e qualquer 

informação disponível, e que “[...] artifacts and archaeological assemblages provide 

a different kind of evidence about the past” (STANIFORTH, 2003, p.47). Uma 

evidência que pode ajudar a compreender “[...] a vida diária do povo e [...] superar a 

parcialidade das evidências eruditas [...]” (FUNARI, 1998, p.12). Esta, sem dúvida, é 

a principal contribuição que esse ramo do conhecimento humano pode almejar. 

No caso desta pesquisa essa é uma condição de fato na medida em que nos 

propomos a lidar com um universo criado, vivido e desenvolvido longe do 

entendimento e dos olhos do mundo terrestre e, portanto, tão avesso a seus 

registros, e que foi reiteradamente esquecido, desprestigiado e pouco analisado e 

refletido pela nossa sociedade: o universo marítimo. Além disso, como veremos, a 

interpretação do universo cultural marítimo relacionado à Ilha do Bom Abrigo nos 

leva também a considerações sobre o papel das populações negras e indígenas na 

formação da sociedade colonial, seja na “construção” do entreposto de 

abastecimento para os nautas do período moderno, seja na faina dos 

empreendimentos capitalistas (ou pré-capitalistas) da indústria da “pesca” da baleia.  
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Nesse sentido, a nossa opção pela definição da arqueologia histórica, a partir 

da sua relação com as sociedades letradas e os inúmeros documentos que elas nos 

legaram, não está relacionada com uma proposta de valorização de oposições 

binárias do tipo civilizado versus incivilizado, cultura versus mito e religião, primitivo 

versus avançado, como temem, com razão, teóricos como Funari, Hall e Jones 

(FUNARI et al., 1999, p.03-04). A escolha, aqui, não se fundamenta na construção 

de identidades e de discursos de poder, que muitas vezes caracterizou e determinou 

diversas pesquisas arqueológicas ao longo do desenvolvimento dessa disciplina, 

como já demonstraram Trigger (2002), em sua análise sobre a história da 

arqueologia, e mais especificamente Funari, ao analisar as relações sócio-políticas 

dessa disciplina no âmbito da América Latina (1999b). Como bem observou esse 

pesquisador em outro texto, 
A Pré-História Brasileira tem sido encarada, tradicionalmente, de maneira a 
minimizar a cultura e a presença indígena e a maximizar a chamada missão 
civilizadora dos Europeus. Nisto, nossa sociedade se assemelha à norte-
americana [...] e à de outros países do Cone Sul [...] (1995, p.06). 

 
Na verdade, nossa opção está relacionada com uma diferenciação puramente 

metodológica que inverte a situação anterior descrita. Agora, não apenas a presença 

de registros escritos deixa de ser uma justificativa para que a arqueologia seja 

desconsiderada enquanto fonte de conhecimento, mas o uso de tais registros passa 

a ser condição básica no processo interpretativo arqueológico. Assim, como bem 

observou Johnson, “The central defining characteristic of historical archaeology in 

terms of method is the availability of documents” (1999, p.29). Neste mesmo sentido, 

Staniforth, baseando-se em diversos teóricos, argumenta: 
Historical archaeology, or archaeology conducted in time periods for which we 
have historical records, uses documentary and other sources as well as 
material remains (e.g. Leone and Potter, 1988; Orser and Fagan, 1995; Orser, 
1996; Funari et al., 1999; Tarlow and West, 1999). One of the basic premises 
of historical archaeology is that history, culture and objects are interconnected 
and the framework of historical archaeology allows the analysis of material 
objects in conjunction with different texts (D’Agostino, 1995:116-136) (2003, 
p.14). 

 
Assim sendo, não poderíamos adotar uma metodologia de trabalho diferente 

daquela que busque uma relação de complementaridade entre dois universos que 

precisam ser entendidos como fontes independentes de informação (WYLIE, 1999, 
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p.29). O que se almeja é uma relação dialética entre fontes históricas (textuais e 

iconográficas) e cultura material, que deverá nos levar a uma análise mais 

equilibrada dos nossos objetos de pesquisa. Dessa maneira, parte deste trabalho 

consiste na utilização de fontes históricas na formação de um conhecimento 

contextual da área da pesquisa. Tal conhecimento serve não como uma baliza para 

a interpretação dos achados arqueológicos, mas sim como uma fonte diferente a ser 

considerada no processo de interpretação do universo cultural marítimo da região, 

seja a partir de uma perspectiva de complementaridade, seja a partir de uma 

perspectiva que aponte contradições em relação ao registro arqueológico. Para 

tanto, são analisadas, além de obras historiográficas de cunho mais abrangente, 

escritas por historiadores com o intuito de interpretar os processos envolvidos na 

formação dessa ocupação européia e seu posterior desenvolvimento, também fontes 

históricas primárias, tais como relatos de viagens, diários pessoais, documentos 

oficiais, etc. Uma outra aplicação para esse contexto histórico é o seu uso como 

elemento norteador das ações de prospecção arqueológica subaquática, a partir de 

informações de possíveis ocorrências de naufrágios, localização de antigas 

estruturas, locais tradicionalmente conhecidos como pontos de parada de 

embarcações em busca de abrigo ou “aguada”, etc.  

No entanto, a definição de uma arqueologia histórica com base na presença 

de registros escritos nas sociedades que estuda é extremamente ampla e abarca, 

dentro de si, uma vasta gama de possibilidades que vão desde as sociedades 

clássicas do Oriente e da Europa, até as estruturadas sociedades de consumo dos 

dias de hoje (SCHUYLER, 1977; ORSER, 1986; FUNARI et al., 1999). Isso nos leva 

à segunda parte da nossa definição, que se caracteriza pela análise de uma dessas 

arqueologias possíveis, a saber, daquela arqueologia que se preocupa em trabalhar 

com a cultura material e questões relativas ao processo de expansão levado a cabo 

pelas sociedades européias a partir do século XV, que geraram uma nova ordem 

mundial baseada na integração de diferentes culturas e na estruturação e dispersão 

do sistema mercantil/capitalista pelo mundo. Desempenha papel fundamental, aqui, 

a proposta de uma arqueologia comprometida com o estudo dos processos de 

conformação do mundo atual (DEETZ, 1977, LEONE E POTTER, 1988; DEGAN, 
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1988; ORSER; FAGAN, 1995; ORSER, 1996, JOHNSON, 1999). É certo que a 

adoção de tal perspectiva por parte deste trabalho está diretamente relacionada com 

a trajetória histórica da sociedade brasileira e com o fato de que não podemos 

compreendê-la em seus termos contemporâneos, sem a análise desse processo que 

a caracteriza de forma tão evidente. Foi somente a partir do processo de “conquista” 

e forja de uma “América Portuguesa” que os elementos constitutivos da atual 

sociedade brasileira encontram-se em ação.  

Fica claro, portanto, que a questão do “capitalismo” é central para este estudo 

e caracteriza-se como um importante elemento para a compreensão da cultura 

material da Ilha do Bom Abrigo e da sociedade que se formou na planície costeira de 

Cananéia/Iguape a partir dos primeiros momentos desse movimento. A adoção 

dessa perspectiva, entretanto, exige um esclarecimento a respeito do conteúdo e 

dos limites dessa terminologia, principalmente pelo fato de que existe um intenso 

debate historiográfico sobre a possibilidade e/ou adequação de estendermos para 

períodos tão recuados no tempo, como os séculos XVI, XVII e XVIII, um conceito tão 

complexo e importante para a sociedade atual, como é o do “capitalismo”.  

 É essa compreensão que faz com que, no âmbito da arqueologia, importantes 

autores como Funari, Jones e Hall (1999), partindo de reflexões de Johnson ao 

discutir os limites que encontram na adoção de uma definição de “arqueologia 

histórica” como o estudo da difusão do capitalismo pelo mundo, lembrem da 

importância de darmos atenção às continuidades (européias e não-européias) e que: 

“The ‘capitalist’ civilization exported by Europeans has never been able to reduce all 

social relations in the world, to economic relations” (FUNARI et al., 1999, p.07). 

Funari aprofunda ainda mais essa importante observação e, baseando-se em 

historiadores como Florenzano, Bernardo, Mauro e Ferlini, nos lembra que:  
The Europe itself, during the first centuries of the modern era […] continued to 
be several feudal hindrances to freedom of movement, as people and 
commodities were restricted by local and national barriers […] Even the 
accumulation of capital in the hands of merchants tended to be invested in 
land, reinforcing non-capitalist rural relations […] both ordinary people and 
elites preserved a non-capitalist […] modes of economic behaviour […] The 
seignorial ethos was not concerned with profit, nor was it guided by 
entrepreneurial rationality but aimed at satisfying subjective needs relating to 
honours and prestige (FUNARI, 1999a, p.46-47). 
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Tais observações são extremamente importantes para que não assumamos 

uma postura acrítica que revista o regime capitalista de uma aura especial, quase 

como um salto qualitativo mágico, sem relação com outras realidades históricas, e 

para que não incorramos no erro fatal do anacronismo, transplantando para 

contextos antigos, situações e idéias mais recentes ou mesmo contemporâneas. 

Além da construção de compreensões enganosas sobre os processos históricos, 

estaríamos, assim, contribuindo enormemente para a idéia de uma inevitabilidade ou 

inexorabilidade do sistema capitalista, problema tão temido por Funari, Hall e Jones 

(FUNARI et al., 1999, p.07).  

Nesse sentido, a opção pela definição com ênfase no caráter ‘capitalista’ 

pretendido por essa definição de arqueologia histórica, envolve não a sua 

compreensão enquanto um sistema econômico específico (geralmente associado à 

era industrial, iniciada no século XIX), mas enquanto processo histórico que admite 

pelo menos a existência de duas fases, a saber: o capitalismo mercantil e o 

capitalismo industrial (ORSER, 1996, p.72). Mais ainda, como observou Johnson, a 

interpretação historiográfica tem cada vez mais “focused away from production-

oriented, top-down models of the rise of ‘heavy industry’, towards more bottom-up 

models looking at the cultural preferences and actions of the consumer” (1999, 

p.223). Assim, como escreveu Braudel, no segundo volume de sua obra Civilização 

Material, Economia e Capitalismo, entendemos que: 
[...] há, quer se queira, quer não, mesmo na época pré-industrial, uma 
atividade econômica que evoca [...] a palavra [capitalismo] e não aceita 
nenhuma outra...Até a Revolução do século XIX, momento em que se 
apropriará da produção industrial promovida à categoria do grande lucro, é na 
circulação que o capitalismo se sente em casa [...] Ora, um organismo que 
nasce, mesmo que ainda esteja longe de ter desenvolvido todas as suas 
características, traz em si essa expansão potencial; e seu nome já lhe 
pertence (1998, p.199-200;207). 

 
É certo que, como observou Anderson: “[...] nenhuma economia pode, de 

maneira alguma, ser essencialmente definida em termos de troca: a produção e a 

propriedade são sempre prioritárias” (2004, p.177). No caso do capitalismo 

mercantil, apesar de sua íntima associação com a questão da troca, não podemos 

nos esquecer que ela só existia e só se justificava justamente porque havia uma 

produção organizada no sentido de alimentar as ações comerciais que a partir de 
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então se estabeleceram para suprir a demanda de mercados cada vez maiores e 

interligados mundialmente. Afirmando claramente, nenhuma embarcação dos 

séculos XVI, XVII e XVIII atravessava o Atlântico, o Índico ou o Pacífico 

simplesmente porque “eles estavam lá”, ou para “levar nada” e “trazer coisa alguma”.  

Como bem argumenta o arqueológo Johnson, “[…] the ships arriving on the 

shores of New England were symptoms not of cultural stability, but of change […]” 

(1999, p.224), e o mesmo ocorre para o processo de conquista da América 

hispânica e portuguesa. Uma breve análise de obras como as de Fernand Braudel, 

Marco Cipolla e Charles Tilly, nos mostra que o panorama que compunha a Europa 

Ocidental mesmo ainda nos séculos XIV e XV, inclui novos hábitos, novas 

instituições e a construção e difusão de “novos” espaços e tecnologias. Nesse 

período, a Europa medieval já contava com um importante desenvolvimento 

econômico marcado por uma progressiva preocupação com a organização de uma 

produção de excedentes agrícolas e manufaturados que passou a assumir uma 

importância cada vez maior no funcionamento cotidiano das sociedades européias. 

Um número cada vez maior de pessoas passou a depender dessas trocas para ter 

acesso aos produtos necessários para o seu sustento diário e, da mesma forma, um 

número crescente de pessoas atrelou seu trabalho e estabeleceu novas bases de 

organização laborial, em virtude do abastecimento desse mesmo mercado.  

O ambiente marítimo, que tanto nos interessa, foi parte fundamental desse 

processo, articulando mercados e produtores e atuando como instrumentos de 

construção de novos espaços, através do movimento conhecido como “as grandes 

navegações”, levado a cabo pelas coroas ibéricas a partir do século XV. O comércio, 

então, deixara o âmbito dos artigos de luxo e de representar uma intrusão 

intermitente para se tornar um elemento necessário à reprodução cotidiana das 

comunidades. A aquisição de hábitos alimentares, de toalete, medicinais e estéticos, 

que geraram um extenso mercado consumidor, estavam já por demais enraizadas 

na dinâmica da vida dessas comunidades européias. Todo um tecido social estava 

envolvido e rendas e impostos, que fluíam da venda de tais produtos, precisavam 

continuar a ser pagos. Novas oportunidades eram sempre buscadas e os contatos 

com terras distantes através da via marítima já haviam provado seu valor e sua 
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importância. A nova organização política, centrada na figura do monarca, também 

contribuía para essa expansão, uma vez que a conquista e a anexação de territórios 

era parte integrante desse processo de centralização. Além disso, tal transferência 

de poder político pedia a realização de grandes feitos que justificassem as 

mudanças e indicassem realmente um ganho em relação às experiências passadas. 

O prestígio real estava em jogo e exigia seu engajamento como elemento 

dinamizador da esfera econômica. 

No âmbito colonial, a produção historiográfica nacional vem, há algum tempo, 

cumprindo um papel fundamental na formação de um quadro interpretativo que 

explora as devidas potencialidades do sistema mercantil/capitalista como uma 

intrincada e complexa estrutura de produção. O conjunto das obras de Caio Prado 

Júnior, Celso Furtado e Fernando Novais, dentre outros, não deixam dúvidas sobre 

o caráter econômico da empresa colonial, definindo-a enquanto um “sistema” de 

exploração voltado para o abastecimento de um mercado internacional e cujo 

objetivo final era a obtenção do lucro e a geração de um processo de acumulação de 

riqueza. Assim, precisamos entender o ambiente colonial como o espaço máximo da 

produção, que agrega na sua construção cotidiana (tanto sócio quanto política e 

economicamente) a lógica de um espaço operacional de bens de capital, 

representada materialmente nos engenhos, nas estradas e nas fazendas de gado.  

Mas, se essa historiografia dedicou-se à explicitação do que se convencionou 

chamar de um “sentido da colonização” e estabeleceu seus vínculos com interesses 

comerciais metropolitanos, as novas posturas surgidas a partir da década de 1970, 

cujo marco divisório mais recorrente talvez seja o texto de Florestan Fernandes 

Júnior, A Sociedade escravista no Brasil (1976), já demonstravam que os processos 

de produção e reprodução do “sistema colonial” não podem ser vistos apenas como 

um produto metropolitano e que as elites coloniais eram agentes ativos na “recolha” 

dos dividendos e que existiam inúmeros caminhos que conduziam à acumulação 

interna de capital. Outros estudos, cansados da “teoria da dependência”, e seguindo 

nesse mesmo sentido, romperam as antigas estruturas estáticas do engenho-porto-

metrópole, para comprovar a existência de toda uma produção destinada a um vasto 

e pulsante mercado interno autônomo. Além disso, a análise mais detalhada desse 
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novo panorama produtivo fez crescer a percepção de estratos sociais intermediários 

que punham por terra a idéia hegemônica de uma sociedade limitada à relação 

senhor>escravo. Segundo essa nova postura historiográfica, tais estratos sociais 

criavam uma série de dinâmicas capazes de gerar canais de acumulação distintos 

daqueles envolvidos no trafico colônia>metrópole. A historiografia é vasta e não 

temos o espaço necessário para discorrermos com mais profundidade, mas são 

exemplos claros dessa postura os trabalhos de Mello e Souza, (1982); Schwartz 

(1988); Ferlini (1988); Monteiro (1998) e Blaj (2002), dentre tantos outros. 

Enfim, o que essa historiografia mostrou e vem mostrando é que precisamos 

superar a visão de uma colônia pobre e estagnada em uma única forma de 

existência, em prol de uma colônia dinâmica, “em movimento”1, multifacetada e 

partidária dos processos de acumulação e de formação de bens de capital. 

Em vista de um quadro tão complexo de “novidades” e “permanências”, a 

maior parte da historiografia prefere solucionar a questão da classificação do 

Período Moderno, aferrando-se à idéia de um “período de transição”, onde o exato 

momento de transformação seria a única questão a ser debatida. O problema está 

no fato de que esse comportamento historiográfico elimina os significados próprios 

daqueles momentos históricos, limitando-os à representação potencial de uma fase 

posterior ou anterior, ou seja, à eterna discussão entre um período moderno 

primordialmente capitalista, ou um período moderno primordialmente feudal. Além 

disso, a própria identificação dessa questão como um “período de transição”, o único 

na história, na medida em que todos os outros contextos históricos recebem 

designações mais específicas, parece justamente revestir o “capitalismo” daquela 

aura especial tão temida, caracterizando-o como um momento especial dentro da 

história humana.  

Não adotamos essa postura e, ao invés disso, preferimos trabalhar com uma 

perspectiva que vê tais “contradições”, não como representações de um período de 

transição ou como uma fase necessária para a chegada do capitalismo, mas sim 

                                                 
1 Aqui tomamos emprestado o título do livro de Sheila Faria, de 1998, sobre os movimentos 
migratórios na colônia. 
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como o caráter particular que confere identidade ao “Período Moderno”. Como bem 

observa Funari, citando historiadores como Mello e Souza e Philips e Philips: 
The modern period then, would not be considered as feudal and precapitalist, 
but neither was it a rational, capitalist monolith [...] Continuity and changes, 
local and global, tradition and innovation were features of the enlarged, one 
world, but this world was also characterized by local identities and specificities 
(1999a, p.52). 

 
Então, o que se sugere, aqui, é que ao mesmo tempo em que exploremos as 

relações processuais do capitalismo, respeitemos os limites conceituais que geraram 

as categorias classificatórias que procuram organizar seu processo de formação 

com base na sua subdivisão em momentos específicos distintos, respeitando as 

especificidades regionais. Assim, o capitalismo comercial (ou mercantil, se 

preferirmos) dos séculos XVI, XVII e XVIII, não é o mesmo que o capitalismo 

industrial dos séculos XIX e XX, que, por sua vez, também não se equipara ao atual 

capitalismo financeiro (ou “avançado”) dos séculos XX e XXI. O anacronismo só se 

instala naquela perspectiva que procura justamente uma correlação direta entre 

essas diferentes realidades econômicas e transporta significados e valores de uma 

para a outra.  

Por outro lado, enquanto processo, o ‘capitalismo’ está relacionado com uma 

perspectiva interpretativa (e portanto, construída intelectualmente) que vê e aponta 

para a existência de vínculos históricos de uma progressiva comoditização de todos 

os aspectos da vida social, da monetarização da economia, da dependência 

estrutural e cotidiana dos mercados, fundamentados na exploração do trabalho livre 

e na geração de excedentes, e do racionalismo econômico como fator ordenador de 

todas as esferas da vida social. No entanto, esse ‘processo’ não precisa e nem deve 

ser entendido, como um elemento integrante de um ‘determinismo histórico’, mas 

sim como uma estrutura composta por diferentes momentos, cada um com sua 

lógica interna própria. Um processo que não é fruto de uma ação controlada nem o 

resultado natural ou inevitável de certos condicionantes históricos, mas o produto de 

diferentes agentes, com diferentes objetivos, cujas ações precisam ser entendidas 

em função de seus respectivos contextos, e não a partir de expectativas pré-

determinadas. 

 72



Desse modo, burguesia e nobreza, capital e religião, status e investimento, e 

ostentação e produção, formam a “lógica” do capitalismo mercantil, uma lógica 

dinâmica que está sempre em transformação, que aceita o convívio e depende da 

coexistência de forças diferentes e conflitantes. Os chamados “sistemas históricos”, 

nunca são sistemas “fechados”, e a noção de “equilíbrio”, geralmente associada às 

sociedades estruturadas, é substituída pela regra da eterna inconstância e da eterna 

mudança, ainda que os ritmos em que isso aconteça nem sempre sejam tão 

evidentes à observação pessoal. 

Aqui, chegamos a um outro elemento chave para a que a proposta dessa 

compreensão crítica possa funcionar adequadamente, por garantir a coexistência e 

funcionalidade racional das aparentes “contradições” explicitadas acima e que tanto 

prejudicam a compreensão de um capitalismo mercantil visto a partir de seus 

próprios termos, e não somente como uma “fase”: a questão da multitemporalidade. 

A nossa referência não poderia ser outra que não Fernand Braudel, um dos mais 

importantes historiadores da chamada “Nova História” francesa e um dos principais 

nomes da “Escola dos Annales” durante a segunda metade do século XX. Sua 

importantíssima obra O Mediterrâneo no tempo de Felipe II, apresentou ao mundo 

uma nova forma de pensar a história a partir da fragmentação dos tempos da vida 

social, antes vista apenas a partir de uma visão unilinear e evolucionista. Nesse 

sentido, Braudel subdividiu a vida humana segundo três temporalidades (apesar de 

saber e admitir a existência de um número infinito delas): 
A primeira trata de uma história quase imóvel, que é a do homem nas suas 
relações com o meio que o rodeia, uma história lenta, de lentas 
transformações, muitas vezes feita de retrocessos, de ciclos sempre 
recomeçados [...] Acima desta história imóvel, pode distinguir-se uma outra, 
caracterizada por um ritmo lento [...] história social, a historia dos grupos e 
agrupamentos [...] as economias, os Estados, as sociedades, as civilizações 
[...] E, finalmente, a terceira parte, a da história tradicional, necessária se 
pretendemos uma história não à dimensão do homem mas do indivíduo [...] a 
da agitação da superfície, as vagas levantadas pelo poderoso movimento das 
marés, uma história com oscilações breves, rápidas, nervosas [...] é de todas 
a mais apaixonante [...] e também a mais perigosa. (1983, p.25). 

 
A identificação de múltiplas temporalidades nos permite, superar aquela 

postura que vê as “contradições” da vida social como empecilhos insuperáveis para 

a aplicação de conceitos como o do “capitalismo”. Assim, podemos admitir que 

variados aspectos da vida social mudam segundo ritmos diferenciados, o que 
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permite a existência de elementos aparentemente dissonantes entre si. Como afirma 

Hobsbawm: “De fato, observa-se que em todos os estágios que não os mais iniciais 

(hipotéticos) do desenvolvimento humano houve coexistência e interação de 

diferentes MP [Modo de Produção]” (1998, p.179). É por isso que o capitalismo 

comercial do Período Moderno não possui uma lógica contraditória, mas uma 

organização dinâmica própria que contém tanto elementos de continuidade quanto 

de transformação. 

Entendemos ainda, que a definição de uma arqueologia histórica 

comprometida com o estudo do processo de expansão das sociedades européias e 

da formação/difusão do mercantilismo/capitalismo, não reduz a compreensão dessa 

nova realidade ao universo das relações sócio-econômicas provindas desse novo 

sistema, e não deixa de lado a influência e a participação das diferentes sociedades 

e culturas implicadas na construção desse “novo mundo”. Nas palavras de Funari, 

Hall e Jones: “Recent approaches, focusing on social processes such as colonialism 

and the spread of a capitalist world economy, serve to incorporate non-European 

societies as active agents within history” (FUNARI et al.,1999, p.04). Parafraseando 

Johnson, essa nova ordem mercantilista/capitalista não chegou às praias da costa 

leste do continente Americano como um pacote acabado e estruturado na cabeça 

dos “colonizadores”, pronto para ser simplesmente posto em funcionamento (1999, 

p.223). Ela é construída a partir de contextos pretéritos que vinham se 

desenvolvendo na sociedade européia, mas também é construída e transformada a 

partir dos condicionantes locais e do desenvolvimento da experiência colonial que 

integra não apenas os elementos da sociedade branca, mas também a indígena e a 

negra, em um processo de “transculturação”, mais do que de “aculturação”, como 

bem resume Funari (1999a, p.53). É por isso que a questão do “colonialismo” nos 

parece tão importante na definição de Orser (1996); foi somente através dele que o 

capitalismo pôde se estruturar e se disseminar, e é por isso que a sua compreensão 

nos é tão importante, ainda mais no caso da sociedade brasileira, agente ativo e 

fundamental desse processo. 

A partir do que abordamos, acreditamos que a postura aqui assumida se 

isenta das críticas que vêem, nas propostas de “arqueologia histórica” baseadas no 
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estudo dessa nova sociedade colonial, potenciais perpetuadores ideológicos do 

sistema capitalista ou possíveis representantes de uma interpretação eurocentrista 

da história (FUNARI et al., 1999, p.03-04, 07). Enfim, acreditamos que a arqueologia 

histórica brasileira está em posição privilegiada para contribuir para o debate acerca 

do real papel da sociedade colonial enquanto elemento de dinamização econômica e 

enquanto pilar fundamental do capitalismo mundial, o que nos faz repensar a própria 

posição dessa sociedade frente à comunidade internacional e frente às escolhas 

internas que moldaram nossa realidade. Este trabalho procura contribuir, ainda que 

modestamente, para esse entendimento.  

 

1.2.2 Arqueologia Marítima: definindo conceitos 
 
 Este trecho tem como principal objetivo discutir, sucintamente, o conceito de 

“arqueologia marítima” a partir da produção historiográfica especializada, procurando 

relacioná-lo com a ciência arqueológica de um modo geral e bucando identificar os 

limites de sua abrangência enquanto produção temática. Diferenciações com relação 

a temas correlatos, como são os casos dos conceitos de “arqueologia subaquática” 

e “arqueologia náutica”, não são, aqui, esquecidos e são explorados como 

elementos de comparação e referência para a definição do conceito em foco. Além 

de discutir posicionamentos historiográficos estabelecidos, também apresentamos 

posturas pessoais que embasam certas escolhas e complementam alguns 

argumentos apresentados. 

 A necessidade de uma discussão desta natureza se justifica pela existência 

de uma grande quantidade de conceitos similares em voga hoje em dia no meio 

especializado, que são muitas vezes utilizados como sinônimos, podendo gerar 

alguma confusão. Apesar disso, alguns arqueólogos consideram tal esforço 

desnecessário e infrutífero (GIBBINS, 1990, p.385); o que se deve, acreditamos, a 

dois motivos: o primeiro está relacionado com o fato de que tais pesquisadores 

consideram essas tentativas apenas como a imposição de uma preferência 

semântica particular, para questões que são, em verdade, similares, o que faz com 

que as diferenciações conceituais propostas sejam vistas, em sua maioria, como 
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vazias de significado; o segundo, mais importante, provém da constante 

preocupação de que tais divisões contribuam para o enfraquecimento do que 

entendem ser um mesmo campo de pesquisa ainda em construção e, portanto, 

vulnerável.  

Porém, assumimos aqui uma postura similar às de Muckelroy e outros que 

compartilham uma preocupação com a garantia de uma base sólida e compreensiva 

de discussão. Longe de enfraquecer qualquer dos campos relacionados com uma  

“arqueologia dos ambientes aquáticos”, essa postura contribui para o seu 

fortalecimento, na medida em que se preocupa com a formação de um corpo 

conceitual básico que possibilite e incentive a produção de conhecimento. Tal 

posicionamento não visa o estabelecimento de linhas estanques de discussão, algo 

que traria limitações ao processo de construção do conhecimento arqueológico 

almejado. Mais do que válidas, essas articulações são imprescindíveis para uma 

melhor compreensão das formas de interação entre os diferentes ambientes 

aquáticos e as inúmeras sociedades humanas ao longo do tempo e do espaço e, 

portanto, precisam ser realizadas. 

Esse processo de definição conceitual levou ao desenvolvimento de reflexões 

sobre a “arqueologia marítima” e suas particularidades, ao ponto de tê-la 

transformado em uma verdadeira subdisciplina. Fator preponderante foi o 

crescimento exponencial de pesquisas relacionadas ao tema que gerou, no âmbito 

acadêmico, a fundação de centros de pesquisa e departamentos em importantes 

instituições acadêmicas e de pesquisa em todo o mundo. Mais recentemente, entre 

o final dos anos 90 e início do século XXI, o desenvolvimento desses postos 

acadêmicos deu origem a uma série de publicações, não apenas sobre a 

apresentação de resultados de pesquisas mas, também, reflexões sobre o 

ferramental teórico-metodológico correspondente. Essa evolução se manifesta 

claramente no próprio processo de formação dos quadros desses profissionais; 

como lembram Gibbins e Adams, a primeira geração de arqueólogos marítimos foi 

formada por mergulhadores que aprenderam a ser arqueólogos, a segunda, por 

arqueólogos que aprenderam a mergulhar, e a terceira foi e está sendo formada em 

programas acadêmicos especializados na matéria (GIBBINS; ADAMS, 2001, p.286). 
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Esse desenvolvimento atingiu um nível tal que alguns arqueólogos, como Nutley, já 

chegam mesmo a argumentar em favor da criação de um registro profissional 

especializado para os arqueólogos marítimos (1998, p.iv-v). 

Adiante trataremos do papel de destaque que os pesquisadores de língua 

inglesa (britânicos, norte-americanos e australianos) vêm assumindo nas discussões 

mais contemporâneas . No Brasil, esse campo de investigação encontra-se também 

representado na proposta pioneira do Centro de Estudos Náuticos e Subaquáticos 

(Ceans) vinculado ao Núcleo de Pesquisas Ambientais (Nepam) da Unversidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). 

 

1.2.2.1 Arqueologia e ambientes aquáticos 

 
Antes de nos dedicarmos a essas discussões conceituais específicas, é 

preciso que façamos um breve apanhado sobre a trajetória do interesse histórico 

e/ou cultural por artefatos e estruturas submersas que geraram o espaço necessário 

para o desenvolvimento de uma proposta de arqueologia marítima no âmbito da 

ciência-mãe. Quando consideramos os primórdios de uma conduta fortemente 

marcada pelo caráter antiquarista, podemos dizer que artefatos e estruturas 

submersos foram consideradas como possível fonte de conhecimento 

histórico/cultural já no ano de 1832 quando o geólogo Charles Lyell acrescentou, no 

capítulo 16 do segundo volume de sua obra Principles of Geology, a seguinte 

observação: “[...] é provável que um grande número de monumentos à habilidade e 

indústria do homem seja, no curso das eras, coletado em conjunto no leito do 

oceano [...]” (Apud MUCKELROY, 1978, p.11). Naquele momento, a busca por 

artefatos antigos do mundo marítimo já seguia uma tradição pretérita gerada pela 

curiosidade e o colecionismo que remontam ao século XI D.C., e que encontrou um 

significativo incremento a partir dos séculos XV e XVI (MUCKELROY, 1978, p.11), 

muito provavelmente graças ao Renascimento, que tinha como uma de suas 

principais características o “culto” às sociedades antigas da Grécia e Roma, ambas 

fortemente influenciadas pelo mar. Os séculos XVII e XVIII seguiram essa mesma 

tendência, agregando objetos, muito provavelmente retirados do leito oceânico, nos 
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então famosos “gabinetes de curiosidades”; então, o Iluminismo foi um movimento 

impulsionador da procura por artefatos antigos que deveriam atuar como fonte de 

representação de um conhecimento ilustrado das diversas sociedades no tempo e 

no espaço. 

A preocupação com as culturas materiais presentes no fundo dos rios, lagos e 

oceanos, aumentou durante o século XIX. Fundamentando essa situação, estava 

uma postura “positivista” que dominou os procedimentos científicos até as primeiras 

décadas do século XX e que, pela primeira vez, propunha uma relação que 

transcendesse o aspecto estético desses objetos e agregasse alguma forma de 

conhecimento, ainda que de um ponto de vista particularista. Já, então, a qualidade 

dos artefatos recuperados havia feito com que os acadêmicos reconhecessem o 

potencial dos sítios submersos. Uma característica dessa visão mais acadêmica foi o 

progressivo deslocamento do foco dos simples artefatos isolados resgatados, para a 

busca por uma compreensão de sítios arqueológicos estruturados, refletindo uma 

nova postura arqueológica. Exemplos dessa conduta foram os trabalhos do 

reverendo Odo Blundell nos crannogs2 da Escócia (1908) (MUCKELROY, 1978, 

p.11-12), os vários levantamentoss, no início do século XX, sobre portos e estruturas 

litorâneas submersas no Mediterrâneo (SHAW, 1972, p.99).  

No entanto, esses trabalhos (com exceção daquele de Blundell) foram sempre 

estruturados com base em projetos de recuperação de artefatos ou de vistoria 

subaquática com base em mergulhadores profissionias, sob a coordenação, ou não, 

de arqueólogos locados na superfície. As exigências físicas para o desempenho das 

atividades subaquáticas, ainda dominadas pela tecnologia do escafandro pesado, e 

principalmente os riscos associados à prática do mergulho, especificamente no que 

tocava aos conhecimentos da fisiologia humana em ambientes de extrema pressão 

(doença descompressiva), afastavam o pesquisador desse universo, relegado, 

então, a profissionais menos favorecidos e valorizados. A melhor tradução dessa 

situação talvez esteja na observação do arqueólogo clássico Salmon Reinach, nos 

anos vinte, de que o mais rico museu de antiguidades em todo o mundo era o leito 

                                                 
2 Ilhas lacustres artificiais da Escócia. 
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do Mar Mediterrâneo mas que, infelizmente, ele continuava inacessível 

(MUCKELROY, 1978, p.13; HOFFMANN, 1985, p.22). 

A questão da “inacessibilidade” dos vestígios materiais submersos é 

extremamente importante para a compreensão do desenvolvimento de uma 

arqueologia com base nos meios aquáticos e é, ainda hoje, o principal argumento 

limitador para a aceitação dessa prática científica, seja nos meios voltados para a 

defesa dos interesses comerciais de exploração desses vestígios, seja na 

resistência residual de certos setores da arqueologia (acadêmica ou não) que ainda 

não conseguem abstrair de seu comportamento agrocêntrico e preferem a 

segurança de um universo limitado pela linha d’água.  

O distanciamento entre pesquisador e ambiente marítimo causou um 

descompasso entre a arqueologia desenvolvida em terra e a “arqueologia dos 

ambientes aquáticos”, tendo ficado, a segunda, em franca desvantagem no que 

tange à sua classificação como uma ação científica. Nesse sentido, enquanto a 

arqueologia terrestre desenvolvia seus procedimentos de análise controlada, com 

base em um domínio das correlações espaciais tanto do ponto de vista horizontal 

quanto vertical, a arqueologia feita a partir dos ambientes aquáticos mantinha seu 

caráter amador, muito calcado na mera recuperação de artefatos, sem qualquer 

metodologia de análise contextual. Mais ainda, a ação secular de uma indústria de 

“caça-tesouro” e de resgate de bens soçobrados mesclava-se às ações de pesquisa, 

arrastando-a consigo para um submundo cada vez mais distante dos padrões 

aceitáveis da sociedade erudita e acadêmica (RAMBELLI, 2003, p.10). Tudo isso só 

começou a mudar a partir de meados dos anos quarenta do século XX, quando as 

primeiras tentativas de realização de trabalhos mais acurados do ponto de vista 

científico. 

Crucial nesse processo de mudança foi o desenvolvimento de uma relação 

mais próxima entre o mar e a população em geral, com o surgimento de 

comportamentos sociais calcados principalmente em atividades recreativas. Isso fez 

com que esse ambiente fosse visto a partir de uma outra perspectiva, sendo 

incorporado ao universo do homem comum e não mais restrito à vida especializada 

de uns poucos profissionais. No caso da arqueologia, papel fundamental teve a 
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invenção do equipamento SCUBA, por Jacques Costeau e Emilie Gagnan, a partir 

de meados dos anos quarenta, que permitiu um acesso mais independente e 

democrático à prática do mergulho, popularizando o que antes estava limitado à 

profissionais do mar ou militares. A popularização da interação entre o homem 

moderno e os fundos dos mares, rios e lagos, fez com que questões pragmáticas 

viessem literalmente à tona. Entre os adeptos dos novos clubes recreacionais de 

mergulho não demorou muito para que a procura por naufrágios começasse a 

assumir um interesse expressivo e ânforas, vasilhas, faianças e garrafas começaram 

a surgir nas mãos de mergulhadores quando do seu retorno à superfície. Tal 

situação despertou a atenção de duas formas: de um lado, demonstrou de vez o 

enorme potencial e a profusão dos sítios arqueológicos submersos, até então tidos, 

pela comunidade acadêmica, como eventos fortuitos e isolados.; por outro, alertou 

para o novo perigo que representavam esses mesmos mergulhadores à integridade 

de tais achados. Gabrielle Hoffmann, em sua “Historia de la Arqueologia 

Submarina”, enfoca muito claramente essa dupla conseqüência do desenvolvimento 

do equipamento autônomo e da difusão repentina e fulminante dessa curiosidade 

submarina.  

 O próprio Costeau se lançou à aventura, ainda que o tenha feito com uma 

preocupação com a preservação da informação arqueológica. Tendo realizado 

escavações experimentais em vários naufrágios no Mediterrâneo, que levaram ao 

desenvolvimento de algumas técnicas e ao convencimento da viabilidade da 

estruturação de um trabalho organizado em baixo d’água, Costeau provou também a 

necessidade da presença do arqueólogo-mergulhador. O sítio de Grand Conglué, 

escavado por sua equipe entre 1952-1957, revelou que a despeito do cuidado 

demonstrado na recuperação dos artefatos e medição aproximada do sítio, os 

trabalhos de escavação contemplaram na verdade duas, e não uma embarcação, 

muito em função da pouca ou nenhuma experiência dos envolvidos com aspectos 

relativos à interpretação estratigráfica, princípio básico da prática arqueológica. A 

falta de um controle maior da localização das peças retiradas impossibilitou a 

formulação de uma resposta à questão surgida apenas tardiamente quando objetos 

de eras muito distintas foram identificados (HOFFMANN, 1987, p.36-37). Refletindo 
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sobre os procedimentos de outra escavação, em 1957 (da embarcação chamada de 

Titan), o companheiro de Costeau, Philippe Tailliez, então comandante da escola de 

mergulhadores da Marinha francesa, lamentava as faltas cometidas durante os 

trabalhos que, segundo ele, teriam tido um rendimento superior se tivessem contado 

com a participação de um arqueólogo-mergulhador (HOFFMANN, 1987, p.42). 

A partir dessas experiências, a arqueologia produzida a partir de sítios 

submersos, que, como dissemos, até então havia sido realizada através do emprego 

de mergulhadores sob a coordenação terrestre de arqueólogos ou por arqueólogos 

em sítios cercados e drenados, passou a ser vista como âmbito de atuação de 

arqueólogos-mergulhadores que executavam as tarefas in loco. Assim, os primeiros 

trabalhos levados a cabo por pesquisadores que se dispunham a superar essa 

barreira entre o homem e o mar, tiveram seu início por esse mesmo período, mas 

levariam ainda alguns anos para se estruturarem como uma opção viável e 

definitiva. Esses pesquisadores iniciaram ações pontuais pelo continente europeu, 

levando consigo as mesmas preocupações e aspirações metodológicas que tinham 

quando trabalhando à superfície.  

A primazia desses trabalhos parece caber à Réné Baucaire que coordenou a 

escavação de uma vila portuária do período romano em Fos-sur-Mer a partir de 

1946. Naquela oportunidade, essa pesquisadora comandou uma equipe de 

voluntários devidamente treinados em escavações de sítios pré-históricos, que se 

utilizaram do emprego de técnicas de mergulho livre para realizar intervenções na 

porção submersa dessa antiga comunidade costeira da atual França. Mais do que a 

simples retirada de objetos para verificação na superfície, os procedimentos de 

campo envolveram uma verdadeira escavação controlada de partes inteiras da vila 

(BAUCAIRE, 1998, p. 9-15; FONTENOY, 1998, p.48). Infelizmente, essa ação não 

encontrou eco na comunidade acadêmica e ficou relegada a um evento isolado. De 

qualquer forma, tais esforços momentâneos e pontuais garantiram o 

desenvolvimento de um interesse e demonstraram a viabilidade da interação entre 

pesquisador e ambiente aquático, que teria seu corolário somente na década de 

sessenta, com a realização dos primeiros trabalhos de George Bass na região da 

Turquia. As ações desse arqueólogo geraram os referenciais modernos relacionados 
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com a prática da arqueologia embaixo d’água, tendo demonstrado, definitivamente, 

sua viabilidade enquanto prática científica e construído em bases sólidas e 

permanentes um novo campo de pesquisa: a arqueologia subaquática. 

A nova dinâmica acarretou um verdadeiro salto na qualidade das informações 

produzidas uma vez que garantia a presença do olhar especializado em todas as 

etapas do trabalho arqueológico, possibilitando a necessária interação entre 

pesquisador, meio e objeto, tanto para uma rápida tomada de decisões com relação 

aos procedimentos de escavação e contextualização dos sítios, quanto para a 

própria interpretação dos dados, muito dependente das impressões e experiências 

de contato direto. Além disso, a abordagem deixava de ser relegada apenas ao 

objeto retirado do fundo do mar e trazido à tona para análise do especialista, e 

passava a ser contextual, respeitando a integridade do sítio como um todo.  

Essas realizações permitiram uma evolução interpretativa que rompia com o 

tradicional distanciamento entre o pesquisador e seu objeto de estudo, muito 

característico dos períodos anteriores, quando os artefatos resgatados eram vistos a 

partir da perspectiva do arqueólogo alocado em terra e que se vê diante de um bem 

material “salvado” de um mundo estranho ao seu. Nesse processo, a cultura material 

deixa de ser entendida em seu devido contexto para ser simplesmente apropriada 

pelo universo terrestre. A água transforma-se apenas no local de onde essa cultura 

saiu, não agregando nenhum tipo de significado à sua compreensão. Com o 

desenvolvimento de projetos onde a interação pesquisador-ambiente foi garantida, a 

necessidade de uma abordagem arqueológica que se preocupasse com o 

entendimento desse universo como um espaço de vivência e de uso das diferentes 

sociedade humanas, no tempo e no espaço, foi se tornando cada vez mais evidente. 

Assim, a cultura material deixava de ser um item meramente salvado das águas para 

se transformar em exemplar de cultura material produzida por um processo 

específico de interação entre o homem e o os ambientes aquáticos. 

Em verdade, esse salto de qualidade tanto incentivou como fez parte de um 

processo maior no qual as ciências ditas “humanas” conheceram, a partir de meados 

do século XX, mas principalmente na segunda metade do mesmo, um crescimento 

exponencial na exploração da temática marítima como objeto de pesquisa e de 
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reflexão. A partir dessa data, a sociologia, a antropologia e a história, entre outras, 

passaram a se dedicar ao estudo do homem e de sua relação com o ambiente 

marítimo de uma forma - e principalmente a partir de uma perspectiva - até então 

não explorada. Não queremos dizer, com isso, que o mar estivesse ausente dos 

debates nas ciências humanas até os anos cinqüenta: histórias marítimas, por 

exemplo, existem desde a antiguidade. A grande questão está na forma como esse 

mar era tratado: como mero pano de fundo para ações independentes. 

Apesar da associação inicial entre arqueologia marítima e arqueologia 

subaquática ter perdurado pelos 10 anos seguintes às pesquisas iniciais de George 

Bass, o grande número de trabalhos desenvolvidos no ambiente marítimo em 

comparação com aqueles realizados em águas doces interiores, aliado ao 

componente dinâmico dos sistemas oceânicos, à dimensão espacial desse mundo 

aquático e à influência de perspectivas antropológicas no que diz respeito ao 

aspecto teórico do pensamento arqueológico, levaram à estruturação, nas últimas 

décadas do século XX, do conceito de “arqueologia marítima” como algo 

diferenciado, porém não completamente dissociado, em relação à proposta 

subaquática.  

 

1.2.2.2 Por uma arqueologia do Mar 

 

O conceito de “arqueologia marítima” foi inicialmente desenvolvido pelo 

arqueólogo subaquático britânico Keith Muckelroy no final dos anos 70 (século XX). 

Sua obra Martitime Archaeology caracteriza-se como um verdadeiro esforço de 

definição do que ele entende ser uma verdadeira sub-disciplina da arqueologia, e 

cujo objetivo seria o “estudo científico dos restos materiais do homem e de suas 

atividades no mar” (MUCKELROY, 1978, p.04). Em essência, essa proposta se 

distancia dos conceitos de “arqueologia náutica” e “arqueologia subaquática” tanto 

no âmbito dos limites de suas respectivas abrangências espaciais quanto no foco 

primário de suas investigações. 

Como observou Muckelroy, a “arqueologia náutica” destina-se exclusivamente 

ao estudo da tecnologia naval, ou seja, dos procedimentos e das técnicas envolvidas 
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nos diferentes processos de construção naval, da diversidade dos tipos de 

embarcações e das técnicas de operacionalidade das mesmas; pretensões mais 

abrangentes não estão aí incluídas. Em contrapartida: “[...] maritime archaeology is 

concerned with all aspects of maritime culture; not just technical matters, but social, 

economic, political, religious, and a host of other aspects” (1978, p.04). 

Assim, o que se busca é uma compreensão mais completa do contexto 

humano no mar, que transcende a operacionalidade imediata do que é apenas um 

dos componentes da cultura marítima: a embarcação. Esse entendimento garantiria 

a compreensão de ser a “arqueologia náutica” uma especialidade dentro da 

“arqueologia marítima”. Tal diferenciação de foco assume uma importância ainda 

maior quando consideramos que a “arqueologia marítima” de Muckelroy está 

fundamentada principalmente na análise de sítios de naufrágios (1978, p.04), o que 

poderia gerar certa confusão ou mesmo uma falsa compreensão quanto a seus 

objetivos, reduzindo-os à busca pelo entendimento da embarcação “per se”.  

Essa diferenciação de foco gerou, também, uma diferenciação no universo de 

sítios passíveis de interpretação por cada um dos conceitos aqui em discussão. 

Assim, a “arqueologia náutica” lida também com sítios terrestres onde embarcações 

possam aparecer em contextos nitidamente deslocados, tais como são os casos de 

uso funerário de tais equipamentos (MUCKELROY, 1978, p.09). Esse deslocamento 

geográfico representa para Muckelroy a transformação de seu conteúdo utilitário, a 

perda de seu significado marítimo e, consequentemente, de seu valor para a 

“arqueologia marítima”; mesmo embarcações propositadamente afundadas ou que 

tenham sido encalhadas na interface com a terra são vistas por ele como 

representações periféricas da cultura marítima e por isso devem ser considerados 

como fontes de segunda ordem (MUCKELROY, 1978, p.08). Isso fez com que sua 

proposta de “arqueologia marítima” contemplasse apenas aqueles sítios diretamente 

relacionados com esse ambiente, ou seja, identificados e estudados no interior do 

meio marítimo. Segundo esse autor: 
[...] it remains true to say that nearly all the evidence must come from 
submerged sites, so that the constrints of the underwater environment can 
reasonably be said to be one of the main characteristics of this subdiscipline 
(MUCKELROY, 1978, p.10).  
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O que está em jogo, para ele, é a busca por uma compreensão da vida no 

mar em seu pleno processo de funcionamento e não um vislumbre parcial de uma 

ação nitidamente seletiva e destruidora desse contexto. A “arqueologia náutica”, por 

outro lado, com objetivos muito mais específicos não sofre uma perda tão profunda 

nesses casos, podendo agregá-los como fontes de análise para seu conhecimento. 

Mas, se considerarmos a limitação proposta por esse autor quanto à natureza 

subaquática da “arqueologia marítima”, resta-nos questionarmos, então, em que 

medida essa proposta se diferencia do conceito mais antigo e mais difundido da 

“arqueologia subaquática” ao ponto de justificar a proposta por uma especialização. 

Como bem definiu Muckelroy, a “arqueologia subaquática” se dedica a todos os tipos 

de ambientes aquáticos, inclusive aqueles de água doce tais como lagos e rios; a 

“arqueologia marítima”, por outro lado, foca sua atenção exclusivamente no mar, 

deixando de lado aquelas culturas materiais produzidas fora dele, ainda que sejam 

fortemente marcadas pelo convívio com outros ambientes aquáticos. Ficam de fora 

de tal definição, então, culturas lacustres, como aquelas surgidas às margens do 

lago Titicaca na Bolívia, e sociedades fluviais como as desenvolvidas ao longo dos 

rios Amazonas, Nilo ou Mississipi, para citarmos alguns exemplos. Outra diferença 

reside na especialização do conteúdo a ser trabalhado. Enquanto que a “arqueologia 

subaquática” abrange todos os tipos de sítios arqueológicos que por qualquer motivo 

encontram-se embaixo d’água, mesmo que não tenham sido planejados de modo a 

desenvolver uma relação direta com esse ambiente, a chamada “arqueologia 

marítima” tem seu foco de pesquisa restrito apenas àqueles elementos da cultura 

material que foram planejados para funcionar e/ou possuir um significado específico 

relativo ao ambiente marítimo, especialmente naufrágios. Mais uma vez aqui, o 

próprio limite físico desse ambiente (mar) é um fator determinante na identificação 

do objeto de estudo na medida em que é ele (meio físico) que garante a legitimidade 

do valor do significado marítimo (MUCKELROY, 1978, p.10). Exceções são 

admitidas, como no caso de algumas estruturas ligadas à linha d’água e que estejam 

totalmente comprotedidas com o universo das comunidades marítimas, tais como as 

áreas portuárias (MUCKELROY, 1978, p.06). No entanto, mesmo essas estruturas 

são pouco valorizadas por Muckleroy e qualquer evidência de cultura material que 
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apresentasse alguma relação com o ambiente terrestre, mesmo localizada à beira-

mar (atualmente ou em tempos passados), seria fortemente desconsiderada por 

esse pesquisador. Ao que parece, segundo a visão do autor, no caso de evidências 

encontradas na interface entre esses dois universos (terrestre e marítimo), a terra 

sempre levaria vantagem no que tange ao domínio de seus significados.  

 Assim, a “arqueologia marítima” proposta por esse pesquisador se 

caracteriza, antes de mais nada, pela incessante busca, não dos diferentes 

processos de inter-relação entre o homem e o mar de uma maneira geral, mas da 

cultura especializada criada pelas “gentes do mar” nos mesmos moldes sugeridos 

pela etnologia marítima de Hasslöf (1972). Fundamentando esse conceito, está a 

premissa de que a cultura material estudada por esse “tipo” de arqueologia assume 

uma particularidade que lhe é conferida pelo próprio meio para e no qual se 

desenvolveu: o mar. Essa particularidade pode ser expressa tanto no 

desenvolvimento de tecnologias, artefatos, espaços e simbolismos “criados” 

especificamente para funcionar nesse ambiente, tais como as embarcações e seu 

equipamento funcional e mantenedor, como no significado que é agregado àqueles 

objetos que possuem uma contraparte terrestre mas que, por alguma razão, passam 

a integrar também esse universo marítimo, seja como carga, seja como elemento 

constitutivo da faina e da vida no mar. Nesse sentido, um conjunto de mesa de 

porcelana, um saleiro, uma garrafa de grês, que podem ser encontrados tanto no 

mar como na terra, quando identificados no primeiro ambiente precisam agregar em 

si o complemento “no mar”. Essa é a interpretação necessária, uma vez que estes 

instrumentos passam a existir e funcionar nesse outro ambiente, que lhe confere 

uma situação contextual diferenciada. Por isso, em ambos os casos os valores e 

significados dessa cultura material precisam ser entendidos e interpretados a partir 

do ponto de vista do ambiente marítimo e não do terrestre. 

 Considerarmos a existência de uma sociedade completamente marítima é 

algo muito discutível dentro do ambiente das ciências humanas. Mesmo os 

marinheiros de alto-mar, piratas e/ou comunidades insulares tradicionais (como as 

sociedades tribais do pacífico sul, por exemplo), dependeram (e dependem) de 

algum tipo de associação com o ambiente terrestre. No entanto, isso não altera o 
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fato de que determinadas sociedades ou grupos de indivíduos passaram (ou 

passam), em função de questões conjunturais, boa parte de seu tempo em meio a 

esse ambiente aquático. Mais do que isso, esse ambiente marítimo é muitas vezes 

marcado pela total desvinculação com relação a qualquer universo terrestre, onde o 

horizonte é composto apenas pela linha aparentemente infinita da superfície aquosa, 

e o mar se transforma no único espaço de vivência possível. A vida dos marinheiros 

oceânicos do período moderno, por exemplo, exigia a permanência no mar por 

muitos meses seguidos em uma única viagem. Isso, em um processo contínuo e 

cíclico que garantia o “profissionalismo” dessa categoria, extremamente necessário 

no âmbito de uma tecnologia notadamente especializada e complexa, fazia com que 

tais indivíduos tivessem o mar não como mero ambiente transitório, mas como sua 

própria casa. Na maioria das vezes, o mar era o seu destino final.  A “arqueologia 

marítima” como proposta por Muckelroy nos parece adequada principalmente no que 

diz respeito às diferenciações com relação aos conceitos correlatos de “arqueologia 

naval” e “arqueologia subaquática”. Também compartilhamos de sua compreensão 

do universo marítimo como uma força importante na conformação de uma cultura 

própria, específica, que caracterize a identidade de determinadas sociedades e/ou 

grupos sociais específicos. Essa questão, no entanto, precisa ser devidamente 

esclarecida na medida em que pode induzir à falsa idéia de que nos rendemos a um 

determinismo ambiental. Como já dissemos, a presença do ambiente marítimo em 

uma determinada região não obriga o desenvolvimento de ações de interação 

material e/ou simbólica entre o Mar e as sociedades e/ou grupos sociais que 

habitam (habitaram) ou freqüentam (freqüentaram) esse mesmo espaço geográfico. 

No caso daquelas sociedades que porventura tenham decidido pela realização de 

alguma interação, a ação humana nunca será passiva mas sim ativa. Com isso 

queremos dizer que as respostas para as questões de “Que tipo de interação?” e 

“Como realizá-la?”, dependerão, em última instância, de uma opção do agente 

humano.  

 Por outro lado, a postura desse autor nos parece excessivamente restritiva no 

que tange à abrangência da influência dessa maritimidade, notadamente os limites 

determinados pelo foco nas “gentes do mar” e não em uma perspectiva mais global 
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que considere as diferentes formas de interação entre o homem e o mar, 

independentemente de seu grau de relação e/ou de dependência com esse 

ambiente. Isso se reflete, também, em uma quase obsessão pelos sítios de 

naufrágios que, no nosso entendimento, são apenas uma parte das manifestações 

de interesse dessa arqueologia. Para essa discussão, precisamos ir além de 

Muckelroy e nos apoiarmos nos recentes desenvolvimentos historiográficos sobre a 

questão. 

 

1.2.2.3 Para além de Keith Muckelroy 

 

 Muckelroy foi, durante muito tempo, “um farol solitário”, como bem definiu 

outro arqueólogo subaquático, Jean-Yves Blot, em um artigo que visava a discussão 

da contribuição e do legado desse pioneiro da arqueologia marítima, principalmente 

no que tange à sua preocupação com a elaboração de uma resposta ao que ele 

então classificava como um estágio de “indisciplina” da arqueologia subaquática 

(1999, p.41; p.47). Mas seu esforço inicial renderia frutos na década de 90 e no 

início do século XXI, quando essa temática ressurgiu com uma força até então 

desconhecida, tendo gerado uma importante historiografia, além de centros e 

programas acadêmicos especializados por todo o mundo, como lembramos no início 

deste texto. Uma pequena parte dessa nova leva de arqueólogos marítimos tem se 

mantido fiéis às restrições operacionais propostas por Muckelroy, mas a maioria tem 

preferido um alargamento conceitual com base em uma postura mais inclusiva.  

David Gibbins, por exemplo, adota as mesmas diferenciações com relação à 

arqueologia subaquática e a arqueologia náutica como propostas por Muckelroy, 

sendo apenas mais restritivo do que esse último no que tange ao universo de 

pesquisa dessa matéria. Seguindo muito de perto os passos do antecessor, prefere 

uma definição de arqueologia marítima centrada na especificidade dos sítios 

estudados: apenas os naufrágios (1990, p.385). Na verdade, leva às últimas 

conseqüências a postura já delineada em Muckelroy de conceber os sítios de 

naufrágio como a principal fonte de informação da arqueologia marítima. Assim, ele 

propõe um distanciamento em relação à idéia original de Muckelroy sobre o foco na 
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discussão de uma cultura marítima especializada, que é um universo muito mais 

abrangente, para uma abordagem que poderia ser resumida como uma “arqueologia 

de naufrágios”. Porém o naufrágio, como proposto por Gibbins, deve ser visto em 

sua totalidade, buscando-se compreender não apenas os aspectos tecnológicos, 

mas principalmente aquele conjunto de artefatos móveis que integram esse universo 

(1990, p.383; 385). Seu objetivo é a busca pelos padrões definidores das 

sociedades formadas pelos homens do mar em seu principal locus de atuação: a 

embarcação (1990, p.387). Para esse autor, é justamente a preocupação com essa 

parcela da cultura material, muito suscetível às interferências naturais e antrópicas 

relacionadas com o processo de formação do sítio, diferentemente das estruturas 

mais “pesadas” e articuladas entre si, que justifica a opção por uma interpretação 

arqueológica com base em uma proposta analítica nos moldes do processualismo 

(1990, p.385). Segundo nosso ponto de vista, apesar da proposta de Gibbins ser 

muito interessante no que toca a seu comprometimento com uma interpretação que 

almeje ir além das garantias limitadas da materialidade e englobe proposições 

comportamentais, sociais e mesmo ideológicas, entendemos que sua postura é 

extremamente restritiva com relação aos limites da “arqueologia marítima” e oferece 

apenas uma visão muito parcial de um processo de interação homem-mar que vai 

muito além da amurada dos navios. 

Uma outra nova postura é capitaneada pelo arqueólogo Sean McGrail que, 

além de adicionar a “arqueologia náutica” ao conceito de “arqueologia marítima”, 

afirma também que é preciso agregar aí o estudo de todas as “vias” aquáticas 

presentes no planeta, tais como rios e lagos (apud, BLOT, 1999, p.46). Sobre a 

primeira proposição é preciso relembrarmos uma posição adotada pelo próprio 

Muckelroy, mas que muitas vezes é esquecida por causa de sua necessidade de 

estabelecer limites claros no que toca à “arqueologia náutica” e a “arqueologia 

marítima”. Segundo ele, a tecnologia naval deve ser entendida como parte 

integrante da interpretação de uma cultura marítima mais abrangente e, portanto 

limitada a esse ambiente (MUCKELROY, 1978, p.06). Para McGrail, no entanto, 

trata-se de romper com a divisão porposta por Muckelroy e assumir que o caráter 

náutico/tecnológico desempenha um papel preponderante no interior da “arqueologia 
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marítima” (2005, p.437). Isso fica mais evidente ainda quando consideramos que as 

principais obras desse autor focam exclusivamente esse aspecto particular da 

cultura marítima; basta que citemos aqui seus trabalhos mais conhecidos: Boats of 

the world (2005) e Ancient Boats in North-West Europe (1998). 

O entendimento de McGrail está diretamente relacionado com sua postura 

quanto aos limites da própria interpretação arqueológica e o caráter tecnológico a 

ela vinculado. Segundo ele:  
Since archaeology deals directly with material remains of the past, excavation 
can usually throw more light on those aspects of life that are dependent on 
material things, and less on those aspects that are mainly in the realm of 
ideas. In other words, from the average investigation we learn most about 
technology and least about cognitive matters, although every attempt should 
be made to redress that balance. The evidence described in this study 
confirms that general rule: boat and ships excavations answer more questions 
about technology […] than about any other sphere of life […] (McGrail, 
2005, p.438). 

 
 

Quando associamos isso à idéia generalizada de que as embarcações 

foram, durante muito tempo, a principal e mais complexa representação tecnológica 

das sociedades pré-industriais (MUCKELROY, 1978, p.03), fica evidente o caráter 

central desses mega-artefatos e, consequentemente, o caráter náutico da 

arqueologia marítima para esse autor. A despeito de uma pretensa consideração 

com outros aspectos passíveis de serem “resgatados” e interpretados pela 

arqueologia, McGrail sempre coloca essa possibilidade como remota e cercada por 

condicionalidades, ao contrário da “general rule” que sustenta o caráter estrutural 

das embarcações. Aqui, a insegurança inerente àqueles componentes da cultura 

material móvel que integram o universo do naufrágio, diferentemente do que ocorre 

nas propostas de Muckelroy e Gibbins, transforma-se em um obstáculo à 

intrepretação arqueológica. É essa compreensão que faz com que McGrail afirme 

categoricamente que: 
Finds associated with excavated boats have been used to investigate sócio-
political matters, such as social differences within the crew, and the nature of 
trade [...] Answers based solely on boat finds are seldon convincing but the 
evidence may be used to supplement other documentation (2005, p.438). 

 
Tal interpretação tecnológica da arqueologia está relacionada com o segundo 

aspecto que pretendemos discutir aqui, que é a questão da ênfase dada ao papel 
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“viário” dos meios aquáticos, na visão de McGrail. Aqui, as enormes dificuldades de 

interpretações relacionadas a aspectos mais cognitivos e, portanto, de uma 

verdadeira vida ou cultura marítima, por parte da arqueologia (na opinião de 

McGrail), fez com que o universo aquático se reduzisse à sua função de meio de 

deslocamento e não de vida; as embarcações, limitadas como são enquanto 

estruturas materiais, revelam-se apenas como indicativas de um papel viário do 

universo aquático, respondendo à questões mais abrangentes como dinâmicas 

econômicas regionais e rotas comerciais. Mais uma vez, aqui, não existe espaço 

para a proposição de Muckleroy ou de Gibbins de uma interpretação mais holística 

baseada na discussão de uma verdadeira cultura marítima, em seu sentido mais 

abrangente.  

O terceiro ponto da proposta de McGrail pretende agregar sob um mesmo 

conceito o estudo de ambientes marítimos, lacustres e fluviais. O que se busca, 

então, é uma integração do estudo de todas aquelas culturas materiais construídas e 

notadamente influenciadas pelos diversos ambientes aquáticos, ou seja, um 

conceito que agregue toda aquela cultura material produzida especificamente para 

existir e funcionar na água; das “tecnologias do mar”, passaríamos então para as 

“tecnologias dos ambientes aquáticos”. Ao que tudo indica, esse comportamento 

seria uma tentativa de compensar as restrições de seu entendimento quanto aos 

limites da interpretação da arqueologia marítima, através da ampliação da base 

amostral. Esse é uma proposta inversamente proporcional à de Muckelroy que 

sugere a ampliação do escopo da pesquisa (cultura marítima) e uma redução dessa 

mesma base referencial. Assim, McGrail se utiliza da mesma idéia de uma 

especificidade material com base no meio, como proposta por Muckelroy, agregando 

apenas um foco tecnológico em um limite mais abrangente dos elementos aquáticos, 

notadamente aqueles compostos por água doce.  

Com relação às proposições de McGrail, não podemos deixar de assumir uma 

postura mais próxima daquela expressa por Muckleroy e Gibbins, onde o universo 

dos meios aquáticos não são apenas locais de passagem, mas são também locais 

de vivência e para quem a “arqueologia marítima” não se contenta com os aspectos 

técnicos da vida no mar, mas busca uma compreensão mais completa desse 
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processo, não devendo ser reduzida à “arqueologia náutica”. Além disso, é de nosso 

entendimento que a junção de todos os universos aquáticos sob uma mesma 

denominação, esvazia enormemente o conteúdo “marítimo” desse conceito, que é 

justamente o principal elemento que o caracteriza, exigindo uma distorção tão 

profunda que o leva, em última instância, a seu esvaziamento. A proposta de 

McGrail exige, em verdade, a formulação de um novo conceito, ou a reapropriação 

da nossa já conhecida “arqueologia náutica”, com uma roupagem menos restrita e 

acessível à preocupações de ordem econômica, como parece ser seu único 

acréscimo aos limites propostos por Muckelroy no que tange a esse conceito. 

Apesar das propostas anteriores terem influenciado parte dos pesquisadores 

dedicados ao tema, uma terceira via mais inclusiva tem se afirmado nos últimos 

anos e cooptado um número crescente de adeptos, inclusive entre os não 

especialistas. A principal alteração proposta por essa outra corrente é, sem dúvida, o 

rompimento com as limitações geográficas do mundo submarino como impostas por 

Muckelroy e o foco específico nos sítios de naufrágios como sugerido por este e 

desenvolvido por Gibbins, e a inclusão dos elementos terrestres associados, de uma 

maneira ou de outra, ao ambiente marinho. Nas palavras de Paul Fontenoy, um dos 

expoentes dessa nova postura: 
Sites pertinent to the subdiscipline of maritime archaeology exist both on land 
and underwater [...] Maritime archaeologists need to appreciate that it is the 
subject matter of sites that is distinctive, not that diving is necessary to reach 
them. (1998, p.47, 49). 
 

Assim, os desdobramentos de uma cultura marítima não terminam 

exatamente no último resquício de água salgada que banha a praia ou a linha de 

costa das diferentes ilhas ou continentes. Ela estende sua influência terra adentro, 

englobando equipamentos, estruturas produtivas, religiosas e mesmo cidades 

inteiras. 

Esse entendimento provocou um redirecionamento conceitual cuja melhor 

tradução talvez seja aquela expressa por Jonathan Adams em seu verbete “maritime 

archaeology” para a Encyclopedia of Historical Archaeology, segundo a qual:  
[...] those ‘related objects on the shore’ and ‘coastal communities’ explicitly 
ruled out by Keith Muckelroy would just as explicitly be ruled in today. Indeed, 
it is through them that coastal and sea-born maritime concerns articulate with 
society at large. Today, then, maritime archaeology is the study of material 
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remain relating to human activities on the seas, interconnected waterways and 
adjacent locales (2002, p.328).  
 

Essa postura nos parece, de longe, a mais adequada dentre as discutidas 

aqui, trazendo, a nosso ver, uma grande contribuição para formulação de 

interpretações mais consistentes e completas a respeito da importância e do devido 

alcance da “maritimidade” enquanto elemento ativo nas dinâmicas constitutivas das 

diferentes sociedades humanas ao longo da história. Um exemplo claro dessa 

situação é o Pitcairn Project, desenvolvido nas ilhas Pitcairn (Polinésia), onde 

arqueólogos australianos têm resgatado a história do HMS Bounty e de sua 

tripulação, demonstrando como o caráter marítimo dessa população colonizadora 

influenciou na conformação de uma sociedade insular particular fundada em 

preceitos e valores nitidamente marítimos e não terrestres (VETH, 1998, p. X). Essa 

é uma questão recorrente que, no entanto, é ignorada pelos pesquisadores cujo 

desconhecimento e desinteresse pelo universo marítimo, impede o desenvolvimento 

de tais observações. Buscando uma proximidade maior com nossa realidade, como 

não pensarmos na influência que o mar exerceu na funcionalidade espacial e na 

própria definição conceitual dos sistemas de defesa da costa instalados durante o 

período colonial e imperial brasileiro? Deveria a arqueologia marítima ignorá-los 

enquanto fonte de informação simplesmente porque são estruturas alocadas em 

terra? Para irmos um pouco além, como não considerarmos a sua participação, por 

exemplo, no desenho urbanístico da cidade colonial de Paraty, no estado do Rio de 

Janeiro? Como se sabe, suas ruas foram projetadas para receber as águas da maré 

cheia, que serviam como um sistema de limpeza das mesmas. Além disso, a 

disposição desse mesmo sistema viário, com ruas entrecortadas e que formam uma 

espécie de labirinto, teria sido um reflexo de uma preocupação com possíveis 

invasões, uma vez que ela era um dos principais portos utilizados para o 

escoamento do ouro e da prata de Minas Gerais.  

A despeito de tal mudança na perspectiva da arqueologia marítima, uma 

característica que se manteve foi a noção de que ela deve ocupar-se 

exclusivamente de uma cultura material específica, notadamente aquela produzida 

para funcionar em ou a partir de ambientes aquáticos. Entretanto, se, por um lado, 

concordamos que esse é o principal foco de atuação dessa arqueologia, por outro, 
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não podemos deixar de frisar que tal entendimento ainda precisa ser expandido, 

englobando aspectos menos evidentes da relação entre o homem e o mar. Aliás, 

explicitar situações aparentemente não vinculadas é uma das contribuições mais 

importantes que poderíamos almejar. Desse modo, quando consideramos o exemplo 

anteriormente citado da função portuária da cidade de Paraty para os produtos 

oriundos de Minas Gerais, não podemos deixar de lembrar que as próprias estradas 

reais, mega-artefatos comumente associados pela comunidade arqueológica apenas 

ao ambiente terrestre, que interligavam esses centros urbanos coloniais, precisam 

ser entendidos enquanto um sistema de transporte onde o mar era tanto seu ponto 

final como inicial e, portanto, a própria essência que justificava sua existência, 

responsável como era, pela vinculação com as demais áreas da colônia e com a 

metrópole portuguesa. A nosso ver, tal interpretação também integra o escopo da 

arqueologia marítima. Um segundo aspecto dessa proposta que também não nos 

parece adequado é a já conhecida tentativa de agregar sob uma mesma 

denominação, ambientes aquáticos completamente diferentes como o são rios, 

lagos e oceanos. Nossa postura sobre essa questão já foi debatida anteriormente.  

 

1.2.2.4 Em busca de uma perspectiva própria 

 

A partir de tudo que foi discutido fica clara nossa opção por um entendimento 

conceitual da arqueologia marítima que supere aquela compreensão generalista e 

pouco precisa que marca muitas das discussões sobre o tema e que tende a unir, e 

a tratar como sinônimos, objetivos distintos como são aqueles propostos pelas 

diferentes “arqueologias dos ambientes aquáticos”, a saber: arqueologia 

subaquática, arqueologia náutica e arqueologia marítima. A justificativa para a 

concepção de uma “arqueologia do mar” está baseada em dois princípios básicos. O 

primeiro deles está relacionado com o fato de ser, o mar, um ambiente 

completamente diferente do terrestre, com leis físicas e químicas muito particulares 

que regem diferentes padrões de temperatura, densidade, pressão, etc., e que é 

habitado por uma fauna e flora muito especializada. Isso, por si só exigiu (e exige) 

uma conduta diferenciada por parte de engenho humano que, para interagir com 
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esse ambiente, lançou (e lança) mão de estratégias especializadas, materializadas 

na forma de uma cultura material específica. 

O segundo, está relacionado com as próprias dimensões e a distribuição 

espacial do ambiente marítimo (e aqui agregamos sob uma mesma denominação a 

divisão conceitual tão comum entre oceanos e mares) que, além de ocupar cerca de 

2/3 da superfície total do planeta, banha uma ampla porção de terras emersas com 

as mais distintas características geoclimáticas. Com tal abrangência e magnitude, o 

“Mar” precisa ser considerado como um fator importante com o qual as diferentes 

sociedades precisaram, de uma forma ou de outra e em diferentes graus, interagir. 

Aqui, mesmo aquelas comunidades que não apresentem uma relação direta com 

esse ambiente, podem sofrer sua influência e gerar, por sua vez, respostas materiais 

a estímulos marítimos à primeira vista desconectados. 

Aqui, a proposta de Muckelroy serve de base para a nossa própria definição 

que, no entanto, vai além dos limites sugeridos por esse autor. Sua interpretação de 

uma arqueologia marítima restrita ao ambiente marinho e com vistas apenas a uma 

cultura material especializada, apesar de presente na nossa perspectiva, não nos 

parece suficiente. Da mesma forma, a “arqueologia de naufrágios” como sugerida 

por Gibbins, ainda que integre nossas preocupações, é ainda mais restritiva do que 

a primeira. A “arqueologia marítima/náutica” de McGrail, mais do que insuficiente, a 

nosso ver representa um retrocesso, quase uma negação do potencial interpretativo 

dessa modalidade arqueológica uma vez que considera que a única fonte confiável 

de informação seriam as estruturas submersas das embarcações. O posicionamento 

expresso por Adams é o que melhor se ajusta às nossas expectativas, mas sua 

proposta de agregar sob essa denominação também os universos de água doce nos 

parece um acréscimo injustificável; além disso, sua perspectiva se mantém fiel a 

considerar apenas os elementos materiais produzidos para funcionar e/ou ter 

significado nesses ambientes como sendo aqueles passíveis de serem estudados 

pela arqueologia marítima. 

Nesse sentido, o conceito de arqueologia marítima por nós aqui adotado 

passa, não por uma especificidade tipológica do sítio arqueológico, nem por sua 

localização nesse ou naquele ambiente, e nem mesmo pela definição de uma cultura 
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humana particular (a cultura das “gentes do mar”), mas pela busca por diferentes 

formas de interação entre os homens e o Mar através da análise das suas múltiplas 

expressões materiais.  

 Aqui, estamos falando não apenas daquela cultura marítima específica, mas, 

também, daquelas repercussões indiretas dessa interação; assim, a própria 

ausência, em uma sociedade insular ou litorânea, de um universo material 

relacionado com o mar, passa a ser foco de discussão e de interpretação da 

arqueologia marítima. Da mesma forma, reflexos materiais em sociedades 

estabelecidas longe do mar podem ser associados a fenômenos marítimos e, 

portanto, do interesse da arqueologia marítima. Estruturas que aparentemente não 

possuem vínculos marítimos, como estradas, apresentam desdobramentos maiores 

que também podem integrar análises desse tipo. Enfim, para nós, arqueologia 

marítima é toda aquela arqueologia que é feita com base no Mar enquanto elemento 

ativo nos processos de escolhas culturais e, portanto, na conformação dos modos 

de viver e de pensar das diferentes sociedades humanas ao longo da história, 

independentemente do tipo de cultura material envolvida ou do local onde esta se 

encontra.  

Para concluirmos esta reflexão, uma última observação é necessária: o 

esforço por uma clara definição conceitual referente à arqueologia marítima não 

significa, no entanto, a corroboração de um entendimento estanque dessa 

“modalidade” e nem mesmo a sua transformação em uma “verdadeira subdisciplina”, 

como querem Muckelroy, Gibbins, McGrail, Fontenoy, Babbits e Tilburg, entre 

outros. A busca pela organização de um referencial conceitual se justifica, no nosso 

caso, apenas pela busca de uma base mais coesa de discussão que favoreça o 

entendimento e o desenvolvimento de reflexões sobre o tema.  

Apesar de compreendermos que a arqueologia marítima exige tanto métodos 

e técnicas específicas de investigação - principalmente quando lidamos com o 

estudo de sítios de natureza subaquática ou com desdobramentos no que tange à 

sua conservação e gestão patrimonial - quanto o domínio de um arcabouço teórico 

especializado capaz de garantir a formulação de interpretações que explorem o 

potencial dessa relação única entre o homem e o mar (aqui referimo-nos não apenas 
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à literatura arqueológica especializada mas também àquele conhecimento produzido 

pelas disciplinas afins como a história, a antropologia e a etnografia marítimas) 

também entendemos que tudo isso não garante sua classificação como uma 

subdisciplina. Citando Rambelli,  
[...] conceituá-la como uma disciplina autônoma é atribuir-lhe uma práxis 
própria para a produção do conhecimento sobre o passado. A pesquisa 
arqueológica marítima apresenta um aspecto distinto e notório quando 
comparada com as demais, mas, o que ela de fato procura entender é o 
significado da cultura material marítima, fruto das ações e práticas sociais 
dessas sociedades, pertencente ao domínio da Arqueologia (2003, p.30).  
 

Talvez, mais do que o entendimento de que a arqueologia marítima é 

arqueologia, o que nos falta é trilhar justamente o caminho inverso e a 

reconhecermos a importância e o potencial desse ambiente que é, também, 

humano.  
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CAPÍTULO 2 – O quê? Como? Onde? Caracterização, metodologia e 
prospecção arqueológica da Ilha do Bom Abrigo.  

 
 
2.1. O que? - Caracterização física da área de pesquisa: 

 
 

A análise das características físicas e ambientais da ilha do Bom Abrigo foi 

feita a partir da correlação de dados de natureza oceanográfica e geomorfológica 

presentes em fontes documentais, com observações pessoais feitas in loco 

principalmente no ano de 2004, durante as primeiras etapas de campo. Assim, a 

primeira questão que nos chamou a atenção foi a dificuldade de obtenção de dados 

relativos à ilha. A grande maioria dos mapas geológicos, morfológicos e ecológicos 

produzidos sobre o estado de São Paulo, simplesmente ignoram completamente 

essa unidade insular, contentando-se em incluir em suas representações apenas as 

ilhas imediatamente associadas à estrutura continental, como as Ilhas Comprida e 

do Cardoso.  

Da mesma forma, apesar da existência de uma base de pesquisa do Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo na cidade de Cananéia, não pudemos 

identificar estudos acadêmicos que enfocassem a ilha, salvo a dissertação de 

mestrado de Saul (1994) que se propõe a discutir apenas a Comunidade 

Ictiofaunistica da Ilha do Bom Abrigo. Quase a totalidade das pesquisas 

oceanográficas desenvolvidas nessa região são dedicadas às águas interiores do 

ambiente lagamar que domina a planície costeira de Cananéia-Iguape. Essa 

situação, mais do que simples obstáculo à pesquisa, serviu também como fonte de 

informação na medida em que revelou a dissociação entre ambiente continental e 

ambiente marítimo, inclusive no âmbito acadêmico, estando o Bom Abrigo inserido 

neste último. Não é de se estranhar, portanto, que nossas principais fontes de 

informação, neste momento, tenham vindo de instrumentos relacionados à faina 

marítima, especificamente aqueles envolvidos no auxílio à navegação, como cartas 

marítimas (históricas e modernas) e outros produtos de natureza semelhante.  
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Nesse sentido, nossos primeiros instrumentos de análise são, como não 

poderiam deixar de ser, a 4ª edição da carta náutica nº 1703 do porto de Cananéia, 

feita pela Marinha do Brasil e com as últimas atualizações realizadas em 2004, e 

dois outros mapas de orientação à navegação, provenientes do Serviço de 

Documentação da Marinha3 (SDM). Um mapa de 1820, de autoria de F.P. A 

Moreira, e outro de 1916, de autoria de Henrique Puyssegur. Esses documentos nos 

possibilitaram travar contato com a conformação morfológica desse espaço insular e 

as diferentes orientações geográficas associadas a seus vários compartimentos. 

Assim, a Ilha do Bom Abrigo encontra-se localizada a 25°07’,20 de latitude sul por 

047°51’,60 de longitude oeste, no litoral sul do atual estado de São Paulo, naquela 

porção mais próxima à divisa com o estado do Paraná. Suas principais referências 

territoriais são: a Ilha do Cardoso, localizada imediatamente à sua frente, a cerca de 

duas milhas de distância; e a Ilha Comprida, cujo limite sul encontra-se ao norte de 

sua posição, a pouco mais de três milhas náuticas (ALMEIDA, 1938, p.42-43). Essas 

duas porções territoriais formam a famosa “barra de Cananéia” que dá acesso ao 

“Mar Pequeno”, área lagamar onde se encontra a Ilha de Cananéia, local onde foi 

erguida a cidade de mesmo nome (principal referência urbana associada à área da 

pesquisa), e que, por sua vez, dista do Bom Abrigo, por mar, aproximadamente 8 

milhas náuticas4 (Prancha n°01).                                

Constituída essencialmente por embasamentos rochosos graníticos que 

marcam de forma muito evidente praticamente quase toda a extensão de sua linha 

de costa, e que afloram em grande número mesmo nas áreas mais elevadas de sua 

porção emersa, a ilha apresenta uma nítida orientação longitudinal sudoeste-

nordeste com 1700 metros de extensão e cerca de 770 metros em seu ponto mais 

largo, no sentido norte-sul, compreendendo uma área total de 1.180.00 m². Sua face 

norte-sudoeste encontra-se voltada para o continente, estando o resto voltado para 

mar aberto. Essa configuração faz com que o Bom Abrigo apresente duas zonas 

marítimas bem distintas.  

                                                 
3 Cujas reproduções foram gentilmente cedidas a esta pesquisa pelo Primeiro-tenente Ricardo dos 
Santos Guimarães. 
4 Uma milha náutica equivale a 1852 metros. 
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PRANCHA 01 
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A primeira, relacionada com a já referida porção norte-sudoeste, caracteriza-

se por sua condição abrigada dos ventos e das correntes marítimas oceânicas, 

apresentando uma condição de mares mais calmos.  

A porção sul-nordeste da ilha, por outro lado, em virtude de encontrar-se 

voltada para o mar aberto, recebe todo o impacto dos ventos e das águas oceânicas 

e por isso apresenta uma condição de mar muito mais bravio, com a presença de 

ondas e fortes correntes submarinas. Outra informação de caráter marítimo 

importante diz respeito às variações de profundidade do seu entorno. Assim, a ilha 

encontra-se localizada exatamente na divisa entre dois contextos submersos 

distintos, uma porção mais rasa, com profundidades entre 4,8 e 8 metros, que 

domina toda a porção norte, e outra mais profunda, que varia entre 10,4 e 14 

metros, que ocupa os limites leste, sul e oeste.  

Também podemos identificar a existência de quatro pequenas enseadas que 

se destacam do padrão retilíneo que domina quase toda a sua linha de costa, duas 

na porção norte, e duas na porção sul. Em todos os documentos relacionados à 

navegação citados anteriormente é bem evidente a existência de uma associação 

entre a principal enseada, localizada na porção norte e incrustada bem no meio do 

corpo da ilha, e a localização da entrada da barra de Cananéia, estando, a primeira, 

voltada diretamente para a segunda. É justamente nesse local que encontramos o 

único trecho de praia existente em toda ilha, com aproximadamente 80 metros de 

extensão.  

No que se refere à sua conformação topográfica, a primeira observação é 

sobre a natureza acidentada de seu relevo, caracterizado pela presença de dois 

grandes morros unidos por uma faixa central de menor elevação. Essa característica 

já garantia, em 1536, a observação de Pero Lopes de Sousa de que: “faz no meo 

hûa sellada” (1964, p.39). O morro que domina a porção ocidental é o que apresenta 

a maior elevação, com cerca de 130 metros, enquanto a parte oriental da ilha 

apresenta uma altura de 120 metros em relação ao nível do mar, como fica claro 

através do levantamento aerofotogramétrico feito em 1937 pela Diretoria de 
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Navegação da Marinha do Brasil5. Essa conformação morfológica faz com que a ilha 

apresente, em quase toda a sua superfície emersa, um alto grau de declividade, 

existindo pouquíssimas áreas mais planas. Em nossas prospecções pudemos 

identificar quatro áreas prioritárias, a saber: duas delas localizadas na base da ilha, 

junto ao mar, uma na ponta norte e outra na parte central da ilha, imediatamente 

associada à linha de praia; e duas outras localizadas nos patamares superiores dos 

referidos morros. Essa condição se justifica por ser o Bom Abrigo a última 

expressão, em direção ao mar, dos contrafortes serrosos do complexo do Itatins, 

que formam a Ilha do Cardoso e que ladeiam, ao sul, a planície costeira de 

Cananéia-Iguape. 

Das elevações da ilha, como indicado no Mappa da Ilha do Bom Abrigo, 

descem quatro diminutos córregos que garantem uma boa oferta de água doce 

durante todo o ano, a saber: um na ponta norte, um na porção sudoeste, outro que 

corre em direção ao lado sul, desaguando na enseada chamada de “Pesqueiro 

Grande”, e outro que desce para a região da praia, sendo este a principal fonte de 

água doce da ilha. 

Sobre a flora insular, as informações históricas fazem referência à existência 

anterior de uma imponente vegetação, hoje em grande parte desaparecida. Nas 

palavras do historiador e cronista de Cananéia, Paulino de Almeida: “[...] bem 

conhecida era a Ilha do Bom Abrigo, por sua vegetação luxuriante, possuindo 

madeiras de lei e de qualidade, ostentando soberbas árvores [...]” (1938, p.46). Ao 

que tudo indica a vegetação então aí presente não deveria se distanciar muito da 

Mata Atlântica que encontramos ainda hoje na Ilha do Cardoso, principalmente pelo 

fato de ela ter se transformado em uma unidade de conservação estadual. 

Atualmente, pouco resta dessa flora “luxuriante” do Bom Abrigo, sendo a boa parte 

do seu território coberto por vegetação rasteira pouco diversificada e capoeirões. A 

devastação da flora insular, associada às características topográficas mencionadas 

acima, geraram a formação de grandes processos erosivos nas encostas dos dois 

grandes morros que definem a silhueta da ilha. Existem, no entanto, algumas 

                                                 
5 A referência de 142 metros expressa na carta refere-se ao acréscimo da torre do farol que na época, 
tinha cerca de 12 metros de altura em relação ao cume da ilha. 
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porções isoladas de mata que se encontram em estágio de recuperação, graças aos 

esforços do IBAMA, e que se concentram na extremidade sul, no cume da porção 

oriental e na ponta norte da ilha. 

 

 

2.2. Como? – O “olhar” metodológico: 

 
 

Tendo em vista os objetivos expostos nas páginas anteriores e o 

comprometimento deste trabalho com a realização de uma interpretação “macro 

analítica” no que se refere à Ilha do Bom Abrigo, seja do ponto de vista espacial ou 

do ponto de vista cronológico, nossa primeira atividade de pesquisa esteve focada 

na realização de um amplo levantamento que se dedicou ao mapeamento de sítios 

históricos, tanto na parte emersa quanto na parte submersa dessa unidade insular. É 

preciso deixar claro, no entanto, que tal proposta não abarca a pretensão de um 

mapeamento completo de todos os sítios arqueológicos da ilha. Por isso, as 

atividades então desenvolvidas e aqui descritas representam apenas uma primeira 

contribuição no sentido do que poderá tornar-se, um dia, uma proposta de 

zoneamento arqueológico para a Ilha do Bom Abrigo, produto que, se almejado, 

exigirá a realização de novos trabalhos de levantamento que se proponham a 

complementar os procedimentos até então executados. 

Em verdade essa proposta “macro analítica” está relacionada com o fato de 

que a abordagem arqueológica aqui pretendida está calcada em uma visão que 

procura compreender as expressões materiais do Bom Abrigo como integrantes de 

um conjunto sistêmico e não como fatos isolados. Como bem resume Hodder, no 

processo hermenêutico do conhecimento:  
[...] the meaning of a part derives from its relationship to a whole, while the 
whole is understood from the relationship between the parts. This dialectic 
process occurs at many levels so that a whole at one level becomes a part at 
another. Thus in archaeology the whole of site is understood in relation to its 
parts…but the site is itself a part within a region or the whole of a settlement 
system (1999, p.32-33)  
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Nesse sentido, interessamo-nos pela unidade insular como um todo e não 

apenas por um sítio arqueológico específico nela contido. De qualquer forma, 

mesmo sem pretensões totalizantes, a interpretação material do papel da ilha do 

Bom Abrigo no processo de formação e desenvolvimento das sociedades históricas 

perpassa, obrigatoriamente, pela realização de trabalhos de prospecção que nos 

possibilitem a identificação das expressões materiais da cultura humana, as “partes” 

(e que também são “todos”, em um certo sentido) associadas a esse ambiente, para 

que possamos propor visões significativas de seu “todo”.  

As ações de prospecção desenvolvidas por esta pesquisa partem daquele 

mesmo pressuposto expresso pelo arqueólogo Clive Orton: 
[...] any survey [...] should have well-defined objectives, which may of course 
vary depending on the underlying reasons for the survey, the state of 
knowledge about the region concerned, and the particular interests or 
theoretical orientation of the person or organization responsible (2000, p.77)  

 

No que se refere à última questão mencionada, como já abordado em outro 

capítulo, o presente trabalho segue a idéia de que existe uma intrínseca relação 

entre teoria e método, e coloca-se claramente a favor da visão de que toda atividade 

de pesquisa, por mais simples que pareça, implica em escolhas por parte do 

pesquisador. Por isso, inexistem métodos puros ou universais que nos garantam 

resultados completamente imparciais e “verdadeiros”, ou dados independentes que 

possam nos livrar das responsabilidades advindas dos processos interpretativos 

implícitos (HODDER, 1999). Na prática, isso significa que esta pesquisa não se 

resume a uma única diretriz metodológica de campo estabelecida a priori, mas que 

recorre a diferentes procedimentos que se complementam e que se constroem 

mutuamente em uma constante ação reflexiva e, portanto, transformadora. Assim, 

as ações realizadas neste trabalho vão desde levantamentos analíticos prévios 

baseados em dados documentais históricos ou de natureza remota, como fotos 

aéreas (e que se encaixam no que vem sendo chamado pela comunidade 

arqueológica internacional de “desktop survey”), passando pelas mais simples 

técnicas de levantamento por caminhamento e prospecção subaquática por métodos 

diretos, e chegando até o emprego da tecnologia geofísica. 
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 Mais do que simplesmente o ato de agregar diferentes técnicas, o que está 

em jogo, aqui, é o fato de que as ações de prospecção são frutos de um conjunto 

dinâmico onde a produção/interpretação dos dados ocorre de forma concomitante, e 

no qual o papel ativo da informação e dos resultados obtidos em cada atividade 

fundamenta ou altera a ação seguinte. Como nos lembra Hodder, baseando-se no 

clássico manual de campo de Barker, de 1977: “In fieldwork the questions are always 

changing and new lines of argument become available. In both rescue and research 

contexts a good excavator is not a rigid hypothesis-tester” (1999, p.21). Nesse 

sentido, “[…] method is interpretation dependente” (HODDER, 1999, p.52). Desse 

modo, a prospecção arqueológica torna-se o resultado de escolhas objetivas 

formuladas a partir de interpretações subjetivas da área de pesquisa e dos contextos 

histórico-arqueológicos que nos interessam, ao invés de ser o resultado mecânico 

de um único padrão homogêneo científico independente. Mais ainda, aquilo que 

fundamenta o desktop survey não é o mesmo que fundamenta o caminhamento que, 

por sua vez, não é o mesmo que fundamenta a prospecção geofísica. 

Sobre a questão de quais as razões? o que move as nossas atividades de 

prospecção? O “olhar” desta pesquisa está moldado pela sua perspectiva 

declaradamente histórica e por seu compromisso com a temática da cultura 

marítima, ou seja, estamos, aqui, comprometidos com a priorização de sítios de 

natureza histórico-marítima. Essas opções por si só já restringem nossas ações 

porque qualificam, e, portanto, selecionam, tanto o que elegemos enquanto objeto 

de pesquisa, quanto o que consideramos como informação pertinente. Como já 

afirmava Petrie em seu Methods and Aims in Archaeology, de 1904, “The old saying 

that a man finds what he is looking for in a subject is too true; or, if he has not 

enough insight to ensure finding what he looks for, it is at least sadly true that he 

does not find anything he does not look for (Apud, HODDER, 1999, p.22). Mais uma 

vez, como bem observa Hodder, “[...] the objective existence of an artifact as ‘data’ 

depends on the interpretation that has been made prior to and during excavation” 

(1999, p.82), e, mais adiante, “The data are not ‘given’ to interpretation. Rather, 

interpretation is part of the data (1999, p.83).  
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Isso tem implicações práticas imediatas muito importantes. O caráter 

“marítimo” da interpretação arqueológica aqui pretendida influi sobre a definição da 

própria área de pesquisa, exigindo a transposição das barreiras terrestres da ilha do 

Bom Abrigo e a inclusão do contexto oceânico em nossos procedimentos de campo, 

uma vez que ele passa a ser visto não apenas como compartimento ambiental, mas 

também enquanto estrutura viária e um verdadeiro lócus social. Não apenas isso, 

mas a própria visão das porções terrestres da ilha muda, ganhando em importância 

as características e os elementos que apresentem, a nosso ver, algum tipo de 

associação com o mar. O resultado efetivo dessa situação se manifesta nas técnicas 

de detecção de sítios por nós utilizadas. Assim, o próprio caráter subaquático tão 

caro e tão fundamental a este trabalho é um reflexo dessa situação e implica no 

desenvolvimento de técnicas específicas, bem como em uma equipe especializada e 

um suporte logístico próprio. O uso de arqueólogos-mergulhadores para atividades 

de prospecção subaquática direta, e de aparelhos geofísicos oceanográficos são 

respostas diretas a essa questão. Por último, a inclusão de uma “prospecção 

marítima” se torna básica, ao nosso ver, para a compreensão não apenas da nossa 

área de pesquisa, mas, também, para uma compreensão das relações espaciais 

entre os diferentes elementos constitutivos da paisagem, a partir da perspectiva de 

alguém que os observa do e através do mar, ou seja, da perspectiva de quem tem 

como principal meio de deslocamento e interação, uma embarcação. 

Da mesma forma, no que se refere ao fator histórico, o papel do chamado 

desktop survey assume para este trabalho um grau de importância que certamente 

não pode ser equiparado a outros estudos, como, por exemplo, em casos 

relacionados com sociedades pré-históricas sobre as quais inexistem informações 

documentais do mesmo vulto e com a mesma qualidade (cronistas). Muitas vezes o 

que percebemos é que esse tipo de levantamento acaba sendo considerado, por 

muitos pesquisadores, como uma fonte secundária e menos importante de 

conhecimento, demandando uma aplicação menor de esforço e tempo na sua 

execução. No nosso caso, esse tipo de levantamento se destaca, adequando-se 

perfeitamente aos nossos objetivos por estarmos trabalhando com uma sociedade 

que tem, como uma de suas principais características, o fato de ser letrada e, 
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portanto, documental (como vimos na definição de arqueologia histórica presente no 

capítulo 1). 

Por último, o grau de conhecimento arqueológico sobre a região também 

influiu de forma decisiva nas ações de prospecção. Até então a área havia sido 

tratada apenas enquanto seu potencial de pesquisa, especificamente por Rambelli 

(2003). Assim, para a realização de uma primeira abordagem formal da ilha, 

pareceu-nos “natural” (ainda que não o seja) que a pesquisa tivesse como principal 

elemento o comprometimento com uma interpretação das expressões mais 

evidentes de sua cultura material. Operacionalmente isso se refletiu de forma 

particular nas técnicas de prospecção utilizadas para a parte emersa da ilha, 

notadamente reconhecidas como adequadas para o mapeamento de sítios 

caracterizados por grandes estruturas, ou seja, que se destacassem de forma 

evidente na paisagem: a identificação visual através da análise de foto aérea e o 

caminhamento. Esse posicionamento foi reforçado pelos resultados dos esforços 

despendidos no desktop survey, que (como veremos) apontaram para a existência 

de vários sítios dessa natureza na área de pesquisa. 

Nesse sentido, as ações de campo desenvolvidas na parte terrestre foram 

mais ”extensivas” do que ”intensivas”, e pouco afeitas à identificação de evidências 

mais sutis da presença humana. Essa é uma limitação normalmente aceita por esta 

pesquisa e que se encaixa na postura consciente de não estarmos produzindo, aqui, 

nenhum tipo de discurso definitivo ou completo sobre a ilha.  

A proposta de uma prospecção reflexiva, fundamentada em diferentes etapas 

que se completam e se influenciam mutuamente, e na conseqüente necessidade de 

uso de diferentes técnicas de campo, pautadas, por sua vez, em diferentes 

equipamentos e fontes de informação, e fundamentadas, conseqüentemente, na 

necessidade de diferentes suportes logísticos, inclusive de pessoal especializado, foi 

determinante para que essa atividade se desenvolvesse não em uma única etapa 

bem definida, mas, antes, ocupasse diferentes momentos distribuídos ao longo dos 

quatro anos de pesquisa. Mais do que isso, as diferentes metodologias se 

alternaram ao longo de toda a pesquisa, ocorrendo muitas vezes de forma 

simultânea e não como etapas estanques, auxiliando-se mutuamente e apontando 
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caminhos para o aprofundamento de certos temas, locais e fontes de informação. 

Passemos, então, à descrição das atividades desenvolvidas e à apresentação dos 

resultados obtidos por cada uma delas. 

 

 

2.3. Onde? - Prospecções arqueológicas 

 
 
2.3.1 O Desktop Survey: 
 

O ponto de partida dos levantamentos arqueológicos da porção emersa da 

Ilha do Bom Abrigo esteve baseado na realização do que, como vimos, a 

historiografia especializada chama de desktop studies ou, mais recentemente, 

desktop survey (ROSKAMS, 2001, p.50; DAVID, 2006, p.09). Esse procedimento se 

caracteriza pela coleta e reunião de informações de diversas naturezas, 

especificamente aquelas relacionadas com a indicação da presença e respectiva 

caracterização de sítios arqueológicos na área de pesquisa antes mesmo do 

desenvolvimento de etapas de campo. Nesse sentido, trata-se do que poderíamos 

qualificar como uma primeira abordagem, com uma “prospecção virtual”, através do 

emprego de fontes documentais ou visuais de origem remota, levada a cabo à 

distância, no escritório do arqueólogo. Inserem-se aqui, por exemplo, antigos mapas 

com a localização de ocupações pretéritas ou de estruturas arquitetônicas, 

referências de cronistas sobre a presença de edifícios específicos ou de áreas de 

uso, fotos aéreas que permitam a identificação de locais de interesse arqueológico, 

cartas náuticas que indiquem eventuais naufrágios, etc.  

Dessa forma, realizamos uma ampla pesquisa documental e historiográfica 

que nos possibilitou reunir informações sobre a presença de diferentes exemplares 

de cultura material e das diferentes conjunturas a elas associadas. Para tanto, 

consultamos não apenas obras de cunho historiográfico de grande fôlego, como 

aquela produzida pelo historiador Antônio Paulino de Almeida sobre Cananéia, como 

também diários de viagem, relatos de cronistas, mapas e outros documentos 
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primários. Aqui precisamos lembrar da postura epistemológica apresentada no 

capítulo anterior onde enfatizamos a necessidade do uso em conjunto e 

independente de informações históricas e materiais na produção da interpretação 

arqueológica. Mais do simples complementos ou de que cenários genéricos de 

ocupação, as informações históricas passam a ser parte integrante dos 

procedimentos de campo (prospecção), por assim dizer, atuando no sentido de 

identificar diferentes processos culturais e apontar suas respectivas expressões 

materiais.  

Os resultados detalhados dos contextos históricos são apresentados ao longo 

deste trabalho, sendo desenvolvidos a partir das discussões estabelecidas em cada 

um dos sítios arqueológicos tratados. Para o momento, basta que explicitemos o fato 

de que tais discussões historiográficas nos levaram a concluir que a Ilha do Bom 

Abrigo tem servido, ao longo de pouco mais de quinhentos anos, como uma 

importante estrutura marítima vinculada ao abrigo e ancoragem para os mais 

diversos tipos de embarcações (ALMEIDA, 1938, p.39, 42, 49; SANTOS, 1952, p.84; 

YOUNG, 1904, p.225). Isso gerou o que poderíamos chamar de um processo de 

ocupação temporário calcado em uma cronologia de longa duração; com isso 

queremos dizer que as atividades ali realizadas, apesar de envolverem curtos 

períodos de tempo, geralmente dias, semanas ou no máximo meses, dependendo 

das diferentes conjunturas relacionadas a cada “arribada”, vêm se desenvolvendo de 

forma ininterrupta desde o início do século XVI. Segundo essas mesmas fontes de 

informação, tais ocupações teriam deixado pelo menos três tipos de marcas na 

paisagem: 1) na formação de sítios depositários, compostos por artefatos perdidos 

ou descartados por essas embarcações; 2) na presença de naufrágios; 3) na 

produção de marcos possessórios coloniais nitidamente voltados para o informe da 

navegação.  

Sobre a primeira manifestação material, já Pero Lopes de Sousa, referindo-se 

ao período da estada da frota de Martim Afonso na Ilha do Bom Abrigo, 

acrescentava ao seu diário a observação de que: “Aqui perdemos muitas anchoras, 

e nos quebraram muitos cabres [...]” (1964, p.40). Apesar de contarmos com 

registros escassos, esta deve ter sido uma situação recorrente em nossa área de 
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pesquisa que, como dito, serviu ao longo dos séculos como uma área de ancoragem 

muito procurada. Entendemos que o silêncio das fontes está relacionado com o fato 

de que aquelas informações corriqueiras da faina marítima eram, na grande maioria 

das vezes, simplesmente ignoradas para efeito de registros, sendo consideradas 

como situações pouco dignas de menção. Mesmo Pero Lopes restringe-se à 

observação sobre a perda daqueles elementos mais importantes da funcionalidade 

naval (cabos e âncoras), silenciando-se a respeito de outras perdas e descartes, 

muito menos importantes a seus olhos.  

Sobre o segundo tipo de sítio mencionado, pudemos coletar pelo menos duas 

menções textuais que se referem à possibilidade da existência de naufrágios junto à 

ilha. A primeira integra os estudos apresentados em forma de monografia sobre o 

Bom Abrigo por Paulino de Almeida, historiador e cronista de singular importância 

para todos os trabalhos que se proponham a interpretar a região. Em seu texto, 

baseando-se em informações de terceiros, esse historiador comenta que no ano de 

1906 a ilha teria sido alvo de algumas “pesquisas” em busca de evidências sobre 

antigas histórias de piratas e negreiros que teriam interagido com a região. Um dos 

resultados obtidos teria sido justamente a identificação de um navio naufragado em 

frente à enseada do Abrigo (Enseada da Prainha), o que teria gerado, inclusive, a 

formação de “uma pequena coleção de objetos” (ALMEIDA, 1938, p.78). A segunda 

referência provém do Jornal Correio de Cananéia que, em 03 de julho de 1921 

(página 03), anunciava o naufrágio do pontão Helomar, pertencente à Cia. Nacional 

de Navegação Costeira, no dia 24 de junho, no “Porto da Prainha” (Ilha do Bom 

Abrigo). Segundo o jornal, tratava-se de uma embarcação de 300 toneladas vinda de 

Paranaguá rebocada pelo Vapor Fidelense. Essas referências esparsas em verdade 

devem representar apenas uma pequena parcela do total das ocorrências sucedidas 

ao longo dos últimos 500 anos, e sobre as quais não temos registros históricos. 

Por fim, sobre a terceira evidência material mencionada, os marcos 

possessórios coloniais, existem várias referências que apontam para a existência de 

pelo menos dois exemplares desses artefatos na nossa área de pesquisa. O 

primeiro deles é o famoso “Marco de Itacurussá”, assentado pela coroa portuguesa 

na porção terrestre da Ilha do Cardoso que fica exatamente em frente à Ilha do Bom 
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Abrigo. Extensamente documentado pela historiografia, esse exemplar de cultura 

material foi recuperado e exposto no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no 

Rio de Janeiro, tendo sido colocado em seu lugar uma réplica (ALMEIDA, 1961b, 

p.425-445). A área foi devidamente incluída pela arqueóloga Demartini, em seu 

trabalho de Caracterização Cultural e Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico do 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso (2003, p.115-117). O outro exemplar de marco 

possessório que segundo a historiografia, foi erguido na região de nosso interesse, é 

aquele relacionado com a viagem de Álvar Nuñez Cabeza de Vaca em 1540. 

Documentos primários relacionados ao processo oficial movido contra essa 

importante figura da história platina indicam que ele mandou esculpir, em uma 

grande pedra da enseada da Ilha do Bom Abrigo, as suas armas pessoais, quando 

da sua tomada de posse da região em nome da coroa espanhola (GANDIA,1932, 

p.98). 

No que diz respeito a ocupações mais permanentes, geralmente vinculadas 

ao ambiente terrestre, as únicas informações coletadas pelo levantamento histórico 

indicam que a ilha abrigou apenas algumas pequenas populações durante breves 

períodos de tempo, a saber: em um primeiro momento, por pessoas envolvidas nas 

atividades relacionadas com a pesca da baleia entre a segunda metade do século 

XVIII e as primeiras décadas do século XIX (ELLIS, 1969), sendo que a existência 

de ruínas associadas a essas atividades já era de nosso prévio conhecimento, tendo 

sido um dos motivos para a realização do presente estudo; em um segundo 

momento por uma pequena população formada a partir da guarnição do farol do 

Bom Abrigo (ALMEIDA, 1938, p.65), no final do século XIX até meados do XX; e, por 

último, a vinda, na década de 60 do século XX, de algumas famílias de pescadores 

catarinenses em busca de novas zonas de pesca, ocupação essa, no entanto, que 

não se estruturou de forma mais intensa, tendo seus elementos se transferido, logo 

depois de um curto período, para a Ilha Comprida (MOURÃO, 2003, p.59). 

Essa primeira abordagem já nos revelou pelo menos oito referências 

materiais de interesse para esta pesquisa: uma armação baleeira, uma estrutura 

faroleira, ocupações residenciais relacionadas com a população pesqueira, um 
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provável sítio depositário submerso, dois prováveis naufrágios na área da “Prainha” 

e dois exemplares de marcos possessórios coloniais. 

Uma segunda atividade desenvolvida, ainda vinculada aos procedimentos do 

desktop survey foi o uso de mapas, cartas marítimas e fotos aéreas na identificação 

de áreas específicas de interesse. Esses instrumentos são recorrentemente 

apontados pela historiografia especializada como sendo de singular importância no 

mapeamento de sítios arqueológicos em projetos regionais (JOUKOWSKY, 1986, 

p.45; RENFREW; BAHN, 1991, p.63; DREWETT, 1999, p.35; 37; McINTOSH, 1999, 

p.37; GREENE, 1999, p.41; ORTON, 2000, p. 72; ROSKAMS, 2001, p.43; 50).  

Assim, tanto o mapa de navegação de 1916 e o levantamento 

aerofotogramétrico de 1937, quanto um outro mapa de representação da ilha, de 

data incerta, mas que já constava do acervo da Companhia do Porto de Cananéia 

em 1938, quando Paulino de Almeida o publicou (1938, p.55), e a carta náutica de 

2004, são unânimes em apontar o topo do morro ocidental da ilha como o local onde 

se erguia o farol, tão referido nos levantamentos historiográficos. O segundo 

documento mencionado acima (o levantamento de 1937) acrescenta, ainda, uma 

outra informação, a representação do principal caminho de acesso ao farol, 

passando pela porção ocidental da ilha, partindo da área da “Prainha”. Além disso, o 

Mappa da Ilha do Bom Abrigo de propriedade da Companhia do Porto de Cananéia 

já demonstrava a localização da referida estrutura baleeira ao, não somente 

identificar uma “Ponta da Armação”, próxima ao limite leste da ilha, mas também 

acrescentar a menção “Fornos” no interior da representação dessa unidade insular 

(Pranchas n°02-03). 

No que se refere ao ambiente marítimo, tais documentos também trouxeram 

novas e importantes luzes sobre a nossa área de pesquisa. Assim, tanto o mapa de 

1820, quanto o de 1916 e a carta náutica de 2004, apresentam a identificação da 

área de ancoragem da ilha como estando localizada na porção norte, naquela 

enseada de maior destaque, incrustada bem no meio do corpo da ilha. Não por 

acaso, acreditamos, é essa a mesma enseada que se encontra virada diretamente 

para a entrada da barra de Cananéia. O mapa de 1820 traz um acréscimo 

importante ao apontar uma segunda área de ancoragem localizada imediatamente à  
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esquerda da referida enseada, multiplicando, assim, os pontos de referência e de 

interesse para as atividades de campo. Essa informação é corroborada pelo Mappa 

da Ilha do Bom Abrigo, da Companhia do Porto de Cananéia, que nomina o primeiro 

local como “Porto da Prainha”, enquanto o segundo recebe a designação de “Porto 

do Cipó”.  

Esse mesmo documento traz ainda uma interessante menção; na porção 

sudoeste, junto à “Ponta do Sul” existe a referência a um “Saco da Galera”. Como 

sabemos, as designações toponímicas são uma importante pista para os 

arqueólogos na identificação de novas áreas de interesse (RENFREW; BAHN, 1991, 

p.63; McINTOSH, 1999, p.40; DREWETT, 1999, p.36; ROSKAMS, 2001, p.50).  

O termo “Galera”, então utilizado, refere-se claramente a um tipo de 

embarcação; tal associação com um local específico da ilha, tradicionalmente 

utilizada como área de abrigo para embarcações durante situações adversas, abriu 

a possibilidade de estarmos lidando com a referência de um antigo evento de 

naufrágio. Esse é o caso, por exemplo, do “Baixio da Zulmira”, na ilha Comprida, 

presente no mapa de 1916. O próprio Paulino de Almeida estabelece essa 

correlação, identificando o já mencionado navio “pirata” pretensamente balizado em 

1906 (citado anteriormente) a esse topônimo. “É provável mesmo que o lugar 

conhecido com o nome de Saco da Galera, seja o ponto do naufrágio do barco dos 

piratas” (1938, p.78). Parece-nos, entretanto, que essa correlação direta não se 

justifica, uma vez que a referência de sua localização seria a própria Enseada da 

Prainha, bem mais ao norte.  

Por último, a foto aérea foi outro instrumento utilizado nesses procedimentos 

iniciais (Prancha n° 04). Considerada por Drewett “[...] the earliste, and perhaps still 

the more important, remote sensing tool available to archaeologists searching for 

new archaeological sites” (1999, p.37), no caso do Bom Abrigo ela se revelou 

fundamental por, não apenas confirmar a exata localização do farol, no local 

apontado pelos outros documentos, como também, por agregar novos dados à 

pesquisa. O primeiro deles foi a existência de um complexo conjunto arquitetônico 

junto ao farol, composto por pelo menos três edifícios, seguidos por uma área 

descampada e plana, de construção claramente artificial. 
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Uma segunda informação foi a identificação do que nos pareceu ser uma 

série de três estruturas alinhadas entre a linha da praia e a base dos morros que 

dominam a topografia do interior da ilha. Um terceiro dado foi a detecção de 

caminhos ligando a linha de costa à região do farol; pelo menos um caminho está 

claramente marcado, embora exista uma série de marcadores na paisagem que vão 

desde a descoloração da vegetação à presença de áreas erodidas que insinua a 

ocorrência de outros trajetos. 

Como podemos perceber, os levantamentos à distância geraram um bom 

volume de informação tendo apresentado resultados concretos quanto à localização 

de áreas específicas de interesse arqueológico e de suas respectivas 

funcionalidades.  No entanto, esse trabalho precisava ser complementado por outros 

procedimentos de campo que, não apenas corroborassem? a validade dos dados 

até então obtidos mas, também, atuassem de forma independente desses, 

procurando agregar novas informações que pudessem aumentar nosso 

conhecimento das diferentes ocupações históricas aí presentes. 

 

2.3.2 As prospecções terrestres e marítimas: 
 

A essa primeira abordagem, agregamos um amplo levantamento por meio de 

métodos diretos de prospecção na porção emersa da ilha. A opção por priorizá-la 

em relação aos trabalhos subaquáticos esteve vinculada diretamente aos próprios 

resultados obtidos pelo desktop survey que gerou uma qualidade de informação 

diferenciada em relação aos dois ambientes, apresentando não 

apenas áreas de potencial arqueológico, mas também, pontos específicos de 

investigação com a presença de estruturas, no terreno da ilha. Entretanto, mais do 

que simplesmente averiguar aqueles pontos identificados na etapa anterior, as 

ações de campo visaram a obtenção de novas informações, não se limitando 

àqueles locais pré-definidos, mas indo além e incorporando outras áreas da unidade 

insular. 

A técnica de prospecção adotada para a realização desta etapa foi a do 

“caminhamento” com identificação através de inspeção visual, também chamada 
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pela historiografia internacional de field-walking ou pesdestrian survey (Pranchas 

n°05 e 07). Ela é notoriamente reconhecida pela comunidade arqueológica, sendo 

considerada como um dos mais antigos instrumentos de pesquisa da arqueologia 

(GREENE, 1999, p.38). Segundo Roskams (2001, p.42), o “caminhamento” 

caracteriza-se por ser uma das três técnicas mais utilizadas nos procedimentos de 

descoberta de novos sítios, ao lado da interpretação de fotos aéreas. Em linhas 

gerais, essa técnica se caracteriza pela simples inspeção visual da área de 

interesse, em busca de possíveis evidências materiais presentes na superfície e/ou 

marcas na paisagem que possam indicar a presença de algum tipo de ocupação 

humana de interesse arqueológico. 

Não acessando conteúdos de subsuperfície, essa técnica tem limitações 

claras no que se refere aos resultados obtidos, contentando-se com a identificação 

dos vestígios de superfície, em geral daquelas evidências materiais de maior vulto, 

seja com relação à presença de grandes estruturas, seja pela presença de uma alta 

concentração de material arqueológico. Como já observado, essa escolha está 

diretamente relacionada com os resultados apresentados pelo desktop survey que 

apontou para a presença de sítios dessa natureza no interior da ilha. Nesse sentido, 

a escolha representa justamente o primeiro passo na direção da aplicação prática da 

proposta de uma prospecção reflexiva, interpretativa e dinâmica, como apresentada 

anteriormente.  

Outro quesito importante para que a identificação visual através da prática do 

“caminhamento” fosse adotada foi a questão da “visibilidade”. Boa parte da 

superfície da ilha apresenta um acentuado grau de desmatamento, sendo ocupada 

por vegetação rasteira. Isso garantiu a existência de amplos campos de visão, além 

de permitir um acesso relativamente fácil à camada superior do solo; em alguns 

trechos específicos, especialmente nas áreas de encosta, a significativa erosão aí 

presente permitiu, inclusive, o acréscimo da observação amostral de subsuperfície, o 

que diminuiu um pouco as limitações anteriormente referidas.  

Seguindo o mesmo comprometimento com a realização de uma prospecção 

reflexiva, as ações de “caminhamento” estiveram baseadas em um procedimento 

não-sistemático pautado, sempre, pela valorização da informação positiva.  
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Isso quer dizer que nossas ações de campo visaram inicialmente a verificação 

dos pontos de interesse previamente identificados para, a partir daí, e com base nas 

impressões e nos resultados imediatos de tais análises, incorporar novas áreas de 

busca potencialmente interessantes (BANNING, 2002, p.135). Assim, decidimos por 

não estabelecer transects ou grids de “caminhamento” que se propusessem a 

recobrir trechos inteiros da ilha e que, por sua vez, pudessem ser encarados como 

elementos representativos de seu todo, opção cada vez mais comum dentro das 

abordagens arqueológicas regionais. Antes, concordamos com Banning quando 

argumenta que: 
Surveyng only location where the probability of detecting such materials is 
high makes de results of survey inappropriate for generalizations about the 
whole population, such generalizations require statistical survey instead. Yet 
generalization is not the goal of prospection and informed search of the most 
likely location is the most efficient way to detect the evidence of interest (2002, 
p.29). 

 
Nossas atividades campo tiveram início em 2004 e estiveram comprometidas, 

neste primeiro momento, com o percorrimento dos pontos identificados junto à linha 

de costa. Dessa maneira, a primeira área de interesse arqueológico confirmada foi a 

armação baleeira, tão extensamente mencionada na documentação. Localizada 

próxima à ponta leste da ilha, suas estruturas encontram-se exatamente no local 

apontado pelo Mappa da Ilha do Bom Abrigo, publicado por Paulino de Almeida em 

1938, junto a uma pequena reentrância conhecida como “Saco da Armação”. A 

vistoria do local confirmou a presença de dois grandes edifícios erguidos em pedra 

em bom estado de conservação; a menção à existência de “fornos”, presente no 

mesmo documento citado, também foi confirmada com a identificação de seis 

estruturas de combustão igualmente bem preservadas.  

A partir das observações realizadas nesse primeiro contato, ficou evidente 

que os restos edificados ali presentes, compunham apenas uma parte das estruturas 

totais da armação. As informações coletadas durante o desktop survey no que diz 

respeito às armações baleeiras do Brasil colonial, e a iconografia existente sobre 

essas unidades produtivas nos indicam que elas se caracterizavam como 

verdadeiros complexos edificados. Com base nisso, estabelecemos uma série de 

caminhamentos nas áreas adjacentes, procurando localizar novos vestígios de 
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estruturas que pudessem estar associados aos já previamente identificados. O 

esforço foi parcialmente recompensado com a identificação de uma série de muros 

de pedra que nos levaram a desenvolver uma nova compreensão sobre a 

espacialidade da armação, discutida no capítulo 5 deste trabalho.  

Outro resultado desses caminhamentos foi a identificação de duas áreas 

marítimas de possível interesse arqueológico. Assim, o muro localizado mais ao 

norte e que marca o limite das estruturas edificadas nessa direção, apresentou duas 

pedras lavradas como que para servirem de encaixes a algum tipo de equipamento. 

Isso, aliado ao fato que ele se encontra alinhado paralelamente à linha de costa do 

que poderíamos classificar como uma diminuta enseada, deixou evidente que 

aquela porção de mar adjacente precisa ser entendida enquanto parte integrante 

das estruturas produtivas.  

Da mesma maneira, os caminhamentos indicaram a presença de inúmeros 

vestígios de cultura material diversificada, encontrada na maior parte do contorno 

terrestre do chamado “Saco da Armação”. Isso demonstrou que a área foi 

intensamente utilizada por aqueles indivíduos envolvidos nas fainas dessa estrutura 

produtiva, sugerindo a possibilidade de maiores descobertas nas porções 

submersas desse espaço marítimo. 

O segundo ponto de interesse detectado a receber as ações de levantamento 

de campo foi o da “Prainha”, localizada, como visto, bem no centro da porção norte 

da ilha. Nesse local, havia a expectativa com relação à existência de um marco 

possessório que, segundo fontes primárias, teria sido implantado por Cabeza de 

Vaca em 1540. Entendendo que a intenção maior de Cabeza de Vaca, ao tomar 

posse da região de Cananéia e gravar uma representação de seu brasão em uma 

das rochas do Bom Abrigo era deixar à vista de todos as pretensões territoriais de 

Castela, a busca foi concentrada naquelas áreas de maior visibilidade para aqueles 

que porventura chegassem, como ele, àquela ilha. Nesse sentido, as pedras mais 

próximas dos cursos de água doce e que apresentam uma maior presença em 

relação à dinâmica da praia, seriam os pontos naturais para a realização dessa 

tarefa. Assim, dividimos a área da praia em três porções diferentes, com base em 

marcos naturais, e concentramos nossos esforços na vistoria detalhada de cada 

 121



uma delas, sempre seguindo em conjunto para a próxima porção de terreno quando 

julgávamos ter esgotado as possibilidades anteriores. Buscou-se, também, 

informações junto à comunidade de pescadores que freqüenta a ilha e que estavam 

lá acampados quando da realização da etapa. O Sr. Ferreira, apontado por todos 

como o mais antigo pescador do local e que passa longas temporadas na ilha, foi o 

nosso principal interlocutor mas afirmou que nunca observou qualquer tipo de 

desenho identificável nas pedras da praia ou de outros pontos da ilha. 

Além disso, a foto aérea havia revelado o que parecia ser uma série de três 

estruturas dispostas em linha bem no limite entre a praia e a base dos morros que 

definem o relevo interior da ilha. Com relação a essa informação, o percorrimento da 

zona de praia nos revelou a existência de quatro estruturas ocupadas pela 

comunidade de pescadores que usam a ilha como área de abrigo e pernoite. Três 

dessas estruturas eram evidentemente de constituição mais frágil, feitas com 

recursos improvisados e, portanto, entendidas por nós como de caráter temporário. 

Erguidas pelos próprios pescadores, eram constituídas com os mais diversos 

materiais como troncos e galhos de árvores menores, pedaços de compensado de 

madeira (provavelmente reaproveitados das embarcações), lonas plásticas, partes 

de telha de amianto, etc. A quarta estrutura identificada, no entanto, caracterizava-se 

por ser construída com tijolo e cimento, apresentado inclusive um excelente 

acabamento. Evidentemente, trata-se de um edifício que foi apropriado pelos 

pescadores, devendo ter tido, inicialmente, um uso bem diferente.  

A vinculação das estruturas observadas com as “anomalias” identificadas 

através da foto aérea nos parece ser adequada, mesmo quando consideramos o 

fator “temporário” anteriormente associado a duas delas. Isso se justifica pelo fato de 

que tais estruturas são recorrentemente construídas no mesmo local há muitos 

anos, segundo informações orais dos pescadores presentes em uma delas, 

particularmente o Sr. Ferreira, velho pescador conhecido por passar longas 

temporadas na ilha. Da mesma forma, o fato de serem quatro e não três, as 

estruturas identificadas, pode ser justificado pela localização da quarta estrutura, 

erguida sobre uma grande rocha de granito localizada na porção esquerda da linha 
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de praia, ao abrigo de uma grande árvore, o que talvez tenha impedido a sua 

visualização a partir da foto área.  

A identificação dessas ocupações, aliada ao fato de sabermos que 

historicamente a ilha vem sendo utilizada como uma estrutura de suporte marítimo 

fez com que decidíssemos pela ampliação da área de busca, incorporando as 

encostas adjacentes dos morros. A presença de um edifício solidamente construído 

foi outro fator importante para esta decisão na medida em que garantia ao local o 

status de uma ocupação permanente, o que gerava a expectativa pela descoberta 

de outras estruturas a ela associadas. O resultado de tais investidas foi modesto, 

com a identificação de uma série de objetos espalhados por uma grande superfície, 

mas que não permitiram a localização específica de novos pontos de ocupação mais 

efetiva; aqui, a dinâmica marítima, especialmente aquela relacionada com a 

ocorrência de ressacas, parece ter um papel importante na dispersão e na constante 

reorganização desses materiais. As três áreas onde se erguiam (e ainda hoje se 

erguem) os abrigos referidos eram os locais mais adequados, tanto por 

apresentarem uma condição topográfica mais plana, como por estarem localizados 

um pouco acima do nível da praia e, portanto, a salvo das referidas ressacas 

marítimas. Tanto é que a quarta estrutura identificada, espremida entre a área de 

praia passível de ser varrida pela maré e o morro, não teve outra opção que não se 

valer da grande pedra granítica, que a mantém ao abrigo das mesmas intempéries. 

Concluídas estas duas etapas iniciais, decidimos por levar a prospecção terra 

adentro, incorporando os trechos mais acidentados do relevo insular. Nosso foco de 

atuação esteve relacionado com a porção central que divide os dois morros da ilha, 

e com a elevação ocidental que, como vimos, concentra as referências apontadas 

pelo desktop survey. Uma preocupação clara dessa opção foi a de realizarmos uma 

varredura daquele trecho compreendido entre a praia, principal área de 

desembarque e, portanto, de interação com o território insular, e o topo do morro 

mais alto que, além de ser o ponto mais visível de toda a ilha e de permitir, por parte 

de quem ali está, uma percepção geral da mesma, já apresentava evidências de 

ocupação de nosso interesse. Assim como nas demais áreas, seguimos o 

procedimento de caminhamento com identificação visual do terreno. O alto índice de 
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declividade e a presença de uma combalida vegetação criaram, em certos trechos, 

vastos processos erosivos; nesses locais nos aproveitamos dos sulcos aí presentes 

para verificar, amostralmente (porém também de uma forma não sistemática), os 

substratos mais profundos do solo, em busca de evidências arqueológicas. 

Acrescentamos, ainda, algumas investidas para a face sul da ilha, procurando ter 

uma visão, ainda que parcial, do comportamento de sua porção desabrigada e, 

portanto, exposta a uma ação mais intensa e dinâmica do mar e do vento. 

Assim, no trecho entre a praia e o topo do morro ocidental, pudemos perceber 

a existência de uma série de caminhos que se sucederam ao longo dos anos e que 

foram migrando de posição à medida que os processos erosivos se instalaram com 

mais intensidade neste ou naquele trecho. Nesse sentido, muitos do que hoje se 

apresentam como sulcos erosivos em verdade são evidências materiais de antigas 

vias de circulação. Outro aspecto que ficou evidente nessa etapa foi que a estrutura 

do farol não se reduzia à sua torre de alvenaria, mas incluía um vasto complexo com 

duas residências, e dois outros edifícios cujas funcionalidades não pudemos 

determinar de imediato, as mesmas estruturas identificadas na foto aérea. Além 

disso, ficou muito evidente, em virtude das técnicas de construção e do acabamento 

empregado nos edifícios que esse complexo deveria manter alguma relação com a 

estrutura previamente identificada na Prainha. 

Às prospecções terrestres decidimos agregar o que já chamamos 

anteriormente de “prospecções marítimas” (Pranchas n°06 e 07). Tendo em vista a 

íntima relação desta pesquisa com uma “percepção” da região a partir do ambiente 

marítimo e das camadas sociais a ele relacionados, entendemos que era 

fundamental a incorporação de uma ação de pesquisa que respeitasse essa 

percepção e incluísse, assim, o “olhar do mar”. Quando falamos de um processo de 

identificação de sítios arqueológicos relacionados a esse ambiente, entendemos que 

essa é uma postura básica, uma vez que é com base principalmente nessa 

percepção que os atores sociais vinculados ao mar selecionam suas áreas de 

interesse e seus pontos de ocupação. Assim, com o auxílio de uma embarcação, 

realizamos, por três vezes, em diferentes momentos, uma vistoria completa da linha 

de costa do Bom Abrigo e de seu “adendo” o chamado “ilhote”.  
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Circundando vagarosamente ambos os contornos das referidas unidades 

insulares, procuramos identificar possíveis elementos destoantes da paisagem que 

pudessem indicar eventuais áreas de ocupação ou elementos materiais dispersos 

que porventura tivessem sido levados à costa pela ação do mar. A opção por essa 

metodologia se justifica pelo fato de a ilha não apresentar trilhas ou caminhos que 

possam ser utilizados em uma vistoria total da sua linha de costa. Excetuando-se o 

emprego de uma embarcação, a única maneira de acessar essa porção do território 

insular e de empreender uma vistoria geral de sua linha de costa, seria “pular” de 

pedra em pedra, o que, fora os riscos envolvidos, geraria uma demanda de tempo 

inviável e pouco acrescentaria, a nosso ver, às observações passíveis de serem 

realizadas a partir do mar. Porém os esforços dispendidos apontaram para a 

inexistência de outras áreas de interesse arqueológico, que não as já tratadas aqui, 

junto à linha de costa emersa da Ilha do Bom Abrigo e do “ilhote”. 

Tomando como base o mesmo raciocínio do caráter marítimo que permeia a 

percepção do ambiente insular de nosso interesse, decidimos por aumentar o raio 

de ação da prospecção marítima, e incorporar a vistoria de dois outros marcos 

paisagísticos muito evidentes e que também são pontos de referência na dinâmica 

marítima da região: a Ponta de Itacurussá (ou Itacuruçá) e o “baixio” dos Moleques, 

ambos presentes em vários textos de roteiros náuticos, entre eles o de Luiz Serrão 

Pimentel, de 1681; Jacinto Joseph Paganino, de 1784 e o Roteiro – Brasil, de 1958. 

No que se refere ao primeiro ponto mencionado, a ação visou também a vistoria do 

exato local do famoso “marco de Itacurussá”, já referido anteriormente. A técnica 

empregada foi a mesma já descrita.  

Essas atividades visaram, antes de tudo, a formulação de uma compreensão 

das possíveis relações espaciais entre a ilha e seu entorno, e a aproximação de uma 

compreensão dessa relação a partir de uma embarcação, uma vez que do ponto de 

vista terrestre, tais estruturas parecem, a priori, muito distantes e sem correlações 

diretas imediatas.  

Diferentemente disso, o que pudemos constatar é que a reflexão sobre o Bom 

Abrigo inclui, obrigatoriamente, não apenas a sua própria extensão territorial e suas 

adjacências submersas, mas, também, o próprio contexto natural em que essa 
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unidade insular encontra-se inserida. Mais ainda, ficou evidente uma intencional 

correlação entre a ponto de Itacuruçá e a enseada do Bom Abrigo, cujo teor 

trataremos adiante. Com estas atividades, encerramos nossas ações nas áreas 

emersas e nos voltamos para o trabalho subaquático. 

 

2.3.3 Prospecção geofísica: 
 

A necessidade de uma prospecção geofísica do entorno submerso da Ilha do 

Bom Abrigo se justifica pela opção por uma abordagem arqueológica pautada na 

própria interpretação macro-analítica da ilha. O principal objetivo foi a identificação 

de sítios arqueológicos submersos que pudessem nos contar mais sobre o papel 

marítimo desempenhado por essa unidade insular e a verificação de uma possível 

espacialidade náutica no que se refere aos diferentes compartimentos de sua linha 

de costa. Nesse sentido, uma ampla varredura de seu entorno submerso, com vistas 

a identificar possíveis estruturas ou áreas de concentração de material, era condição 

sine qua non para nossas pretensões. Essa varredura, tendo-se em vista as 

dimensões da área em questão e as condições inerentes da prática do mergulho 

autônomo, bem como das especificidades geoclimáticas da região (com condições 

nem sempre afeitas à prática do mergulho), só poderia ser alcançada em sua 

totalidade através do emprego de métodos indiretos, especificamente com o uso de 

equipamentos geofísicos de prospecção. 

O emprego de equipamentos geofísicos para a realização de trabalhos de 

prospecção arqueológica subaquática é uma prática comumente aceita e 

reconhecida pela comunidade arqueológica nacional e internacional. Assim, tanto 

textos de divulgação, quanto a bibliografia especializada, já incorporaram 

definitivamente essa técnica de pesquisa à “caixa de ferramentas” à disposição do 

arqueólogo. Dessa forma, tanto os manuais de campo menos especializados como 

os de Joukowsky (1986), Renfrew e Bahn (1991), Greene (1999), e Balme e 

Paterson (2006), entre outros, como textos especificamente voltados para a prática 

da arqueologia subaquática, como os do Centro Nacional de Investigaciones 

Arqueológicas Submarinas, na Espanha (1988), e os de Blot (1995), Rambelli (2000) 
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e Green (2004), também entre outros, apresentam informações básicas e exemplos 

de sua aplicabilidade.  

Mais do que isso, essas técnicas têm sido utilizadas com uma constância 

cada vez maior em trabalhos recentes, inclusive dentro do próprio Programa 

Arqueológico do Baixo Vale do Ribeira, através de dois trabalhos: O primeiro, em 

suas prospecções subaquáticas em busca do “forte da trincheira”, na ponta sul da 

atual Ilha Comprida, lançou mão de um levantamento que combinou o uso de um 

magnetômetro gradiométrico6 com o sonar de varredura lateral, obtendo excelentes 

resultados (BAVA DE CAMARGO, 2002, p.110-118). O segundo, em sua pesquisa 

de doutorado, agregou o uso do sonar de varredura lateral ao “balizamento” e ao 

processo de caracterização das estruturas remanescentes mais evidentes do sítio 

de naufrágio do vapor Conde D’áquila, de 1858 (RAMBELLI, 2002, p.109-110). 

A utilização de tais equipamentos exige o apoio de uma equipe especializada 

que seja capaz de auxiliar o arqueólogo não somente nos procedimentos 

operacionais envolvidos mas também na interpretação dos dados obtidos pelos 

diferentes sistemas. No caso do levantamento geofísico do Bom Abrigo, pudemos 

contar com a colaboração do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 

através do Prof. Dr. Michel Michaelovitch Mahiques (especializado em oceanografia 

física e geológica), do técnico Clodoaldo Vieira Tolentino e da tripulação do 

Albacora, barco de pesquisas oceanográficas de propriedade do mesmo Instituto, 

que permanece alocado na base de Cananéia e que foi utilizado na coleta de dados 

da nossa área de pesquisa. Também contamos com a colaboração informal do 

oceanógrafo Dr. Luiz Antônio Pereira de Souza7, do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT). 

 Tendo em vista os objetivos da prospecção subaquática indireta almejada por 

esta pesquisa, e a possibilidade, sempre presente na arqueologia, de existirem 

evidências culturais soterradas sob o leito oceânico, decidimos pelo o emprego 

simultâneo de dois sistemas acústicos independentes, que garantissem tanto uma 

                                                 
6 Em termos genéricos, esse equipamento detecta aquelas variações no campo magnético terrestre 
provocadas pela presença de artefatos metálicos. No caso da pesquisa mencionada, o alvo eram os 
antigos canhões da trincheira que haviam sido tragados pelo mar. 
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“visualização” da superfície de fundo, como uma análise amostral do subsolo 

marinho. Como argumenta o próprio Luiz Pereira de Souza: 
[...] a condição ideal para o desenvolvimento de uma pesquisa em áreas 
submersas é a execução de levantamentos sísmicos com a utilização 
simultânea de múltiplas fontes acústicas: sonar de varredura lateral, 
perfiladores de alta resolução [...] e perfiladores de melhor desempenho no 
quesito penetração como boomers ou sparkers. Um sistema com esta 
composição certamente garantirá uma abordagem completa da área 
investigada. Por abordagem completa, entende-se a possibilidade de obter, 
para uma mesma área de estudo, imagens detalhadas da superfície de fundo, 
seções geofísico-geológicas da coluna sedimentar rasa (métrica ou 
decimétrica) e da coluna sedimentar mais profunda (algumas dezenas de 
metros) (2006, p.236). 

 

Do ponto de vista da tecnologia adotada, a opção feita em conjunto com 

equipe de oceanográfia foi, para o primeiro caso, um Sonar de Varredura Lateral 

(modelo Marine Sonics), operando em 300 kHz com uma abertura de 50 metros para 

cada lado. Essas configurações, segundo os oceanógrafos, seriam as mais 

adequadas para nossas pretensões, uma vez que garantiriam um maior 

detalhamento dos diferentes elementos presente no fundo marinho. Em geral, para 

uma análise refinada, recomenda-se o uso de alcances laterais inferiores a 100 

metros; da mesma forma, equipamentos com freqüências mais altas (100, 300, 500 

e até 1200 kHz) garantem uma qualidade de imageamento muito superior (SOUZA, 

2006, p.110, 121). A conjunção desses dois fatores possibilitou à equipe lidar com 

dados que apresentaram uma escala de resolução centimétrica, ideal para a 

detecção, não apenas de estruturas, mas, também, de artefatos de menor tamanho, 

como seria de se esperar em sítios do tipo depositário. 

Em linhas gerais, esse equipamento emite um feixe sonoro que se projeta 

perpendicularmente em direção ao fundo marinho e cujo retorno cria uma imagem 

da superfície do fundo que, analisada por olhos treinados, pode revelar áreas de 

possível interesse arqueológico, notadamente aquelas que apresentem formas 

geométricas simétricas que indiquem uma provável ação humana. O equipamento, 

no entanto, cria uma sombra localizada exatamente abaixo do aparelho, que justifica 

a alcunha de “varredura lateral”. Essa sombra é geralmente compensada com a 

realização de uma linha paralela que agregue a faixa não pesquisada na primeira 

passagem. 
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O segundo equipamento utilizado foi um Sistema de Perfilagem Sísmica 

(modelo Meridata MD-DSS), operando com duas freqüências: uma maior, de 24 kHz, 

e outra menor, entre 2 e 8 kHz. Diferentemente do Sonar, esta tecnologia permite a 

penetração das ondas sonográficas no subsolo marinho, garantindo assim a 

investigação das camadas sedimentares inferiores no que tange à presença de 

estruturas ou artefatos soterrados. Por outro lado, sua ação está restrita à faixa 

imediatamente abaixo do equipamento, o que faz com que tenhamos apenas uma 

análise amostral do fundo (e não total, como é o caso do sonar). Do ponto de vista 

da arqueologia seria como se tivéssemos realizado uma série de enormes 

trincheiras no fundo marinho posicionadas paralelamente à orientação nordeste-

sudoeste que caracteriza a Ilha do Bom Abrigo. O uso dessa dupla freqüência 

permitiu aliar alta resolução (primordial para a identificação de objetos menores) a 

uma alta penetração (permitindo a investigação inclusive dos extratos sedimentares 

mais profundos do subsolo) (SOUZA, 2006, p.236-237). Da mesma maneira, tal 

combinação também se fazia necessária frente aos tipos de sedimentos presentes 

naquela porção do fundo marinho, composto, segundo as informações náuticas 

(vide, por exemplo, o Roteiro – Brasil, de 1953) e nossas observações in loco, tanto 

por lodo quanto por areia.  

Segundo Souza: 
Se o objetivo da investigação é a determinação de espessuras decimétricas 
ou métricas de estratos de sedimentos lamosos [...] bons resultados podem 
ser obtidos com equipamentos geofísicos que utilizam fontes acústicas com 
espectros de freqüência entre 10 e 40 kHz [...] Por outro lado, se o objetivo é 
investigar [...] sedimentos [...] predominantemente siltosos ou mais 
arenosos...equipamentos geofísicos com fontes acústicas que emitem 
espectros de freqüências inferiores a 10 kHz se fazem necessários [...] (2006, 
p.231-232). 

 
Com relação à metodologia empregada para a realização da prospecção 

geofísica, optamos por dividir a área de pesquisa em duas categorias: 

 

1. Locais de alta prioridade, que apresentavam maior possibilidade de 

ocorrência de vestígios arqueológicos. Aqui, selecionamos aquelas áreas 

relacionadas com as porções norte-sudoeste, cujas informações arqueológicas e 

documentais obtidas pela pesquisa já haviam demonstrado um alto grau de 
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potencial arqueológico. Além de ser a área mais abrigada e, conseqüentemente, 

mais adequada ao abrigo de embarcações, é lá também que estão apontadas pela 

cartografia as duas áreas de ancoragem, e é lá também que existem os possíveis 

pontos de naufrágios;  

2. Locais de baixa prioridade, que não dispõem de dados indicativos da 

ocorrência de atividade humana. Neste caso se encontram as porções sul-nordeste. 

Na prática, essa divisão representou um tratamento diferenciado no que tange 

às ações de prospecção geofísica, onde as áreas de alta prioridade foram 

intensivamente varridas pelos equipamentos mencionados, com a realização de 

sucessivas linhas paralelas que garantiram a recobertura de uma ampla extensão de 

fundo. Desse modo, a extensão norte do Bom Abrigo foi prospectada por cinco 

passagens, enquanto a porção sudoeste foi contemplada com outras quatro linhas. 

Nas áreas de menor potencial optou-se por uma abordagem de cunho mais amostral 

com a realização de pelo menos uma linha de prospecção. Nesse sentido, a 

necessidade de uma análise integral de todo o contorno da ilha foi garantida, ao 

menos no que tange à porção submersa imediatamente a ela associada. Ao final 

foram obtidos um total de 27.752,5 metros de perfilagem linear que abrangeram uma 

área de cerca de 2.204.194,1 metros quadrados do entorno submerso da ilha 

(Prancha n°08). 

Com relação ao comportamento sedimentar, o relatório da equipe 

oceanográfica indica que a porção sul do Bom Abrigo apresenta um leito oceânico 

relativamente homogêneo com texturas “finas” e “médias”, sugestivas de fundos 

arenosos. A extrema compactação do subsolo marinho limitou a penetração da 

perfilagem sísmica em cerca de 1 metro, revelando uma estratigrafia composta por 

estruturas sedimentares plano-paralelas, acaneladas e inclinadas (MAHIQUES, 

2006). Essas configurações apóiam a interpretação arqueológica uma vez que 

dificultam a ocorrência de objetos soterrados, e facilitam a identificação de eventuais 

anomalias nas feições de fundo e subfundo. Apesar dos esforços da equipe, 

nenhuma anomalia que pudesse ser interpretada como de interesse arqueológico 

pôde ser detectada. 
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A porção norte da ilha, por sua vez, apresentou uma conformação sedimentar 

diferente com uma “maior heterogeneidade litológica da superfície de fundo com 

texturas que vão desde “muito finas”, localizadas principalmente na região oeste, e 

que são geralmente indicativas de fundos lamosos, até “muito grossas”, típicas dos 

costões rochosos que dominam quase a totalidade da sua linha de costa. Essa 

variação permitiu também uma mudança na capacidade de penetração do sinal 

sonoro que chegou a alcançar os 20 metros de profundidade em relação ao fundo 

marinho na porção noroeste da ilha, onde se concentra o maior pacote sedimentar 

lamoso (MAHIQUES, 2006). 

Os resultados obtidos compuseram um total de nove anomalias identificadas, 

sendo apenas uma em subsuperfície, notadamente aquela que recebeu a 

designação de nº1, localizada justamente na referida depressão noroeste, que se 

encontra recoberta por um sedimento lamoso (Prancha n°09). Todas as demais 

foram apontadas pelos registros do sonar de varredura lateral, encontrando-se na 

superfície do leito oceânico. É importante lembrar que o trabalho de subsuperfície foi 

realizado de forma amostral, uma vez que o perfilador sísmico atua apenas na faixa 

de terreno marinho imediatamente abaixo de sua posição. Isso quer dizer que existe 

uma vasta extensão de fundo oceânico não abarcado por esta pesquisa, que pode 

ainda conter evidências à espera de futuros detalhamentos. Pelo mesmo motivo, 

seus resultados não podem ser comparados com aqueles apresentados pelo sonar 

de varredura lateral, que abarcam um espectro de terreno muito maior, o que 

inviabiliza qualquer reflexão conclusiva no sentido de uma “melhor” ou “pior” técnica 

de pesquisa.  

A título de conclusão, podemos afirmar que nenhuma estrutura de maior porte 

foi identificada, sendo os registros compostos por anomalias mais pontuais. Por 

outro lado, pudemos notar claramente a existência de uma correspondência entre as 

áreas do chamado “Ancoradouro da Prainha” e do “Ancoradouro do Cipó”, 

apontadas pelo desktop survey, e a localização das anomalias, o que sugeriu a 

confirmação dessas áreas como os locais efetivamente utilizados como áreas de 

ancoragem.  
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De qualquer forma, esses pontos de potencial precisavam ser confirmados 

como evidências de interesse arqueológico através do emprego de arqueólogos-

mergulhadores, atividade que foi desenvolvida na seqüência. 

 

 Coord. Geográficas GPS/WGS84 

Anomalia lat (S) long (W) UTM 
leste 

UTM 
norte 

nº1 25°07.344 47°51.986 210957 7218424 

nº2 25°07.107 47°51.631 211547 7218877 

nº3 25°07.172 47°51.651 211515 7218757 

nº4 25°07.046 47°51.529 211717 7218994 

nº5 25°07.220 47°51.768 211321 7218662 

nº6 25°07.213 47°51.747 211355 7218676 

nº7 25°07.346 47°52.002 210931 7218423 

nº8 25°07.128 47°51.693 211444 7218831 

nº9 25°07.609 47°51.911 211094 7217943 
    Tabela 1: Localização das nove anomalias identificadas pelo levantamento   

     geofísico. 
 

2.3.4 Prospecções subaquáticas por métodos diretos: 
 

As prospecções subaquáticas diretas realizadas estiveram comprometidas 

com dois objetivos distintos: o primeiro foi relacionado à verificação das anomalias 

apontadas pelo levantamento geofísico descrito anteriormente, a fim de confirmar ou 

não o seu respectivo interesse arqueológico; o segundo visou a complementação 

das análises geofísicas com a vistoria das duas áreas, o chamado “Saco da 

Armação”, e a área marítima adjacente a essa mesma estrutura produtiva, 

identificada por esta pesquisa como “Saco da Pedra Chata8”. Essas áreas, como 

visto, já haviam sido apontadas como de extremo potencial quando da realização 
                                                 
8 Em verdade, como demonstra o mapa da Ilha do Bom Abrigo da Cia. do Porto de Cananéia 
apresentado por Almeida (1938), o Saco da Pedra Chata é uma denominação que se aplica a uma 
vasta porção do litoral insular localizado próximo a ponta leste. Por falta de uma nominação 
especifica para a segunda área marítima adjancente à Armação, e em virtude de sua proximidade 
com essa referência topográfica, decidimos, aqui, por adotá-la.   
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das prospecções terrestres; a primeira, em virtude da identificação de vários 

exemplares de cultura material presentes nas áreas de interface entre a terra e o 

mar, e a segunda, a partir da identificação de estruturas associadas à armação, 

notadamente seu muro mais ao norte (vide capítulo 5). Infelizmente, em virtude da 

baixa profundidade desses locais e da intrincada conformação morfológica, não foi 

possível contemplá-los com os trabalhos de prospecção geofísica.  

No que se refere ao primeiro objetivo, foi realizada a maior parte das vistorias 

relativas às nove anomalias identificadas pelo levantamento geofísico. Dizemos “a 

maior parte”, porque: primeiro, a anomalia nº1 encontra-se soterrada por cerca de 

três metros de sedimento, o que inviabiliza sua observação sem a realização de 

grandes intervenções que exigiriam um alto custo de tempo e maquinário pesado, 

tendo sido, portanto, descartada de nossos objetivos imediatos; segundo, porque as 

anomalias nº 7 e nº 9, que se encontram na porção oeste e sudoeste da ilha, não 

puderam ser vistoriadas de forma adequada na medida em que em nenhuma das 

etapas de campo as condições de mar e de fundo dessas áreas apresentaram níveis 

de visibilidade e de segurança suficientes para o trabalho subaquático. A anomalia 

de nº 9 ainda chegou a ser parcialmente vistoriada em um mergulho difícil e de curta 

duração, onde se pôde identificar a ocorrência de diversos vestígios de madeira e 

ferro, além da presença de pedaços de redes de pesca.  

A despeito dos esforços, não pudemos identificar de forma definitiva a 

natureza dos achados, uma vez que a péssima visibilidade, aliada ao perigo 

apresentado pela presença de ferragens e redes que podiam funcionar como 

armadilha para a equipe de mergulhadores, fez com que abortássemos as 

atividades. Entretanto, é possível que se trate de um naufrágio, ainda que seja 

recente, haja vista o tipo do material e o estado de conservação dos mesmos. 

Em conversa com o mestre Caracaxá, da embarcação que nos acompanhou em 

diversas etapas de campo, soubemos que um barco de pesca havia naufragado, 

acredita-se, por aquela área, aproximadamente há cinco anos.  

Assim, focamos nossos esforços na averiguação das demais anomalias 

quese concentravam justamente na porção norte-sudoeste da ilha, exatamente 

aquela área identificada como prioritária durante os primeiros trabalhos de desktop 
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survey, realizados pelo projeto. Com profundidade variável entre 1 e 8 metros, a 

equipe encontrou nessa porção norte do entorno da unidade insular uma ótima 

condição de visibilidade, variando entre 3 e 5 metros. Tudo isso, aliado à proteção 

oferecida pela ilha e sua baía, garantiu uma série de ótimos mergulhos. 

Todas as anomalias vistoriadas foram verificadas através da realização de 

sucessivos mergulhos, realizados em duplas. Aqui, foi fundamental o apoio 

proporcionado pelos arqueólogos Flávio Rizzi Calippo e Ricardo Guimarães, e pela 

mergulhadora Glória Tega que, em conjunto conosco, formaram a equipe de 

pesquisa subaquática. Iniciamos nossos procedimentos com a localização do devido 

ponto de referência da anomalia através do uso de uma embarcação de pequeno 

porte e ágil (lancha do tipo “fishing”), ideal para esse procedimento por permitir maior 

manobrabilidade e reduzir o índice de diferença entre o momento de identificação 

das coordenadas (com o emprego de GPS) e sua efetiva marcação. Uma vez 

identificado o local pela embarcação, soltávamos uma bóia sinalizadora, presa a 

pequenos pesos que a impediam de ser arrastada, e com um cordame estendido 

para que pudesse se adequar às variações de marés que porventura pudessem 

ocorrer durante as ações de mergulho. 

A metodologia de prospecção subaquática por nós escolhida foi a do 

levantamento em círculos concêntricos onde o mergulhador-pesquisador, com o 

auxílio de uma trena fixada no ponto definido, nada em círculos progressivamente 

maiores, podendo documentar eventuais achados com o auxílio da marcação 

métrica e de uma bússola (Rambelli, 2002, p.66). O resultado dessas verificações 

veio a confirmar o que se esperava a partir das prospecções geofísicas realizadas, 

ou seja, a inexistência de estruturas de maior porte que pudessem estar vinculadas 

a ocorrências de “naufrágios”. Por outro lado, os resultados também confirmaram 

que a enseada do Bom Abrigo pode ser considerada um sítio depositário e que tal 

situação está relacionada à sua importante função náutica como área de abrigo para 

diferentes embarcações (Prancha n°10). 

As anomalias identificadas, apesar de não poderem ser relacionadas 

pontualmente a objetos específicos, revelaram áreas de concentração que foram 

observadas pelos mergulhadores em suas diversas ações de prospecção direta. Por 
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outro lado, os mergulhos realizados comprovaram a presença de inúmeros artefatos 

oriundos de diversas embarcações e que são interessantes vislumbres da vida a 

bordo das embarcações que ainda hoje utilizam a área. São utensílios de cozinha, 

restos alimentares, artefatos relacionados às fainas marítimas e pesqueiras e 

equipamentos náuticos de diferentes épocas. Se consultarmos o texto do diário de 

Pero Lopes sobre os acontecimentos da viagem de Martim Afonso, nesse local, o 

que temos é: “Deram-nos tam grandes tormentas destes ventos e, tam rijos [...] Aqui 

perdemos muitas anchoras, e nos quebraram muitos cabres [...]” (SOUSA, 1964, 

p.40). 

Como que corroborando o relado de Pero Lopes, o artefato de maior 

dimensão identificado nesse sítio por esta pesquisa foi uma grande âncora de 

almirantado, confeccionada em ferro. Encontrando-se fora da área de varredura do 

sonar, ela foi identificada pelos os trabalhos de prospecção direta conduzidos a 

partir das investigações das anomalias. À primeira vista, trata-se de um exemplar de 

âncora do século XIX, como parece indicar a sua conformação clássica em formato 

de “U”, e não em “V” (como são as das âncoras mais antigas), e a presença de 

hastes de ferro, na parte superior. O artefato, que possui algo entre 3 metros de 

largura por 4 metros de comprimento, encontra-se depositado no fundo da baía a 

uma profundidade de 4 a 6 metros. Claramente pertenceu a uma embarcação de 

grandes dimensões, muito provavelmente a um navio oceânico. Sua localização na 

enseada, no entanto, muito próxima à linha de costa, em um local de baixa 

profundidade, chamaram a atenção da equipe que considerou improvável tratar-se 

de um evento relacionado à ancoragem de um navio desse porte naquela área. Uma 

análise mais detalhada dessas evidências ainda está por ser feita pelo Programa 

Arqueológico do Baixo Vale do Ribeira, através da pesquisa de mestrado de Ricardo 

Guimarães. 

A despeito das informações sobre o chamado “Porto do Cipó”, nenhuma das 

supostas anomalias associadas àquela área resultou em evidências que pudessem 

indicar, como no caso da “Enseada da Prainha”, um uso constante como área de 

ancoragem de embarcações. Apesar de ser uma área menos abrigada e 

conseqüentemente mais sujeita à ação dinâmica do oceano, acreditamos que a  
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desproporcionalidade no número de evidências existente entre as duas áreas aponta 

claramente para a conclusão de que o porto da “Prainha” é e sempre foi o principal 

ancoradouro da Ilha do Bom Abrigo.  

Sobre o caráter complementar das prospecções subaquáticas diretas, 

destinado à avaliação do potencial arqueológico das áreas do “Saco da Armação” e 

do “Saco da Pedra Chata”, nossa primeira tarefa foi a de realizar mergulhos 

exploratórios em ambos os locais, a fim de verificar a presença ou não de material 

arqueológico que pudesse ser associado à Armação de Baleias. Em ambos os 

casos realizamos um levantamento arqueológico sistemático, onde a técnica 

utilizada foi uma adaptação do chamado “levantamento por linhas direcionais” 

(Prancha n°11). Nessa técnica:  
O mergulhador define uma direção com o emprego da bússola, a partir de um 
ponto ou de pontos identificados (naturais, arqueológicos ou arbitrários), e 
nada levando consigo uma trena, cujo ponto zero está fixado no ponto de 
partida (RAMBELLI, 2002, p.71).  
 

Com uma profundidade variável ente 1 e 5 metros, o uso do equipamento 

scuba, mesmo nas porções mais rasas, foi importante para garantir à equipe a 

possibilidade de um trabalho sem interrupções, como seria o caso se optássemos 

por técnicas de mergulho livre, que certamente diminuiria o ritmo das atividades. Por 

estarmos lidando com áreas restritas e com claros marcos paisagísticas 

delimitadores, como pontões rochosos, pudemos adotar uma técnica de 

levantamento visual mais livre. Nem tanto preocupados com um mapeamento 

preciso das evidências neste período inicial das pesquisas, abolimos o uso da trena, 

procurando seguir apenas as recomendações de direcionamento. A baixa 

profundidade também nos auxiliou, permitindo que contássemos com uma rápida 

visualização da localização de eventuais achados, apenas com a subida à 

superfície.  

Assim, no “Saco da Pedra Chata” tomamos como base a orientação da linha 

de costa que domina a reentrância natural e, a partir daí, nadando paralelamente a 

ela, realizamos uma série de linhas de investigação do fundo marinho. A seguir, 

realizamos a mesma atividade, desta vez nadando perpendicularmente ao mesmo 

alinhamento. O “Saco da Armação”, por sua vez, com seu formato em “U”, adequou-
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se melhor à prática de um levantamento longitudinal, tomando como base de 

orientação uma linha imaginária que cortasse a área ao meio, em direção ao norte. 

A exemplo da prospecção terrestre, em ambos os casos a técnica utilizada foi a da 

simples visualização da superfície do fundo, em busca de evidências que porventura 

estivessem aí depositadas. 

Esses primeiros contatos com o entorno submerso das áreas adjacentes à 

armação baleeira revelaram um dado muito importante que foi o da clara oposição 

entre as duas unidades mencionadas no que tange à presença de material 

arqueológico. No “Saco da Pedra Chata” pudemos observar, ao longo de vários 

mergulhos, a quase inexistência de material arqueológico submerso (apenas quatro 

fragmentos categorizados por telhas, louça e cerâmica). 

Por outro lado, o “Saco da Armação” revelou não apenas um grande número 

de evidências, mas, também, uma extrema diversidade de tipos, indo desde restos 

de material construtivo (telhas e tijolos) até fragmentos de faiança, cerâmica, vidro e 

inclusive algumas poucas peças de metal. A diferença entre as duas áreas não pode 

ser atribuída, a nosso ver, a uma diferença nas características naturais ambientais, 

onde o “Saco da Armação” teria preservado um maior número de evidências apenas 

por ser uma área mais abrigada. Apesar dessa distinção realmente ocorrer, o “Saco 

da Pedra Chata” não pode ser considerada uma área totalmente exposta, mantendo 

também uma boa condição de abrigo. Mais ainda, a enorme quantidade de pedras 

que dominam o fundo marinho na porção mais próxima à Armação, representa uma 

armadilha natural que certamente atuaria no sentido de preservar uma maior 

quantidade de indícios arqueológicos.  

Nesse sentido, o “Saco da Armação” comprovou ser um legítimo sítio 

depositário formado, em sua maior parte, a partir dos descartes provenientes dessa 

estrutura produtiva. A informação negativa obtida para o “Saco da Pedra Chata”, no 

entanto, não pode ser, por sua vez, interpretada como prova da falta de importância 

marítima dessa área, como veremos no capítulo 5.  
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Conclusão: 
 

Esse conjunto de dados nos levou à conclusão de que a ilha do Bom Abrigo 

apresenta uma divisão bem clara quanto ao potencial arqueológico e que, não 

estranhamente, segue exatamente a mesma diferenciação apresentada pela 

dinâmica marítima. Assim, a porção norte-sudoeste apresenta claras vantagens, em 

relação ao trecho sul-nordeste, para o estabelecimento de ocupações humanas. A 

porção sul-nordeste da ilha, por suas próprias características locacionais, apresenta 

poucos atrativos para a fixação de populações ou seu uso como estrutura de apoio à 

navegação. A aridez de seu costão rochoso, a ausência de áreas mais abrigadas, 

aliadas à alta periculosidade de sua dinâmica marítima afastaram o homem dessa 

porção da ilha. As rotas de trânsito de embarcações parecem não ter se utilizado 

dessa zona marítima em sua aproximação do ancoradouro do Abrigo (ALMEIDA, 

1938, p.51). Por outro lado, a porção norte-sudoeste se caracteriza por águas 

calmas e abrigadas, com a existência de uma grande enseada. Não é à toa que a 

armação de baleias, e as áreas de ancoragem identificadas pelos diferentes 

levantamentos realizados pela pesquisa, estão localizadas justamente nesse lado da 

unidade insular. A faixa de praia que aí existe também garante uma outra qualidade 

de acesso à ilha, além de servir como área propícia à ocupação, como vimos 

quando da identificação das estruturas “temporárias” dos pescadores. Essas 

facilidades influíram, também, no processo de ocupação do interior, concentrando, 

por exemplo, as estruturas de circulação relacionadas ao Farol.    

O vento também, acreditamos, foi um fator crucial para o padrão de ocupação 

da ilha. Em sua análise das residências dos caiçaras-pescadores de Cananéia, 

Mourão acrescenta a seguinte observação: “A disposição do quarto, nunca virado 

para o sul, para não ficar exposto aos ventos mais fortes que provêm desse 

quadrante [...]” (MOURÃO, 2003, p.213). Isto também parece ser verdade para as 

estruturas de ocupação erguidas no Bom Abrigo, todas construídas na porção 

voltada para o continente, sejam as estruturas temporárias dos pescadores, sejam 

as edificações do complexo do farol. Em nossa última etapa de campo, realizada em 

junho de 2007, trabalhando na crista dos morros que dominam a ilha, tivemos a 
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oportunidade de presenciar os efeitos desse vento sul, proveniente de uma frente de 

instabilidade climática. O açoite incessante do vento criava uma sensação de 

constante desconforto que era agravada pelas baixas temperaturas, elas mesmas, 

por sua vez, potencializadas pelo mesmo agente natural. 

Assim, com base nessas observações, e na localização das áreas de 

interesse identificadas por esta pesquisa, apresentamos uma primeira proposta de 

zoneamento arqueológico da ilha que, como dito anteriormente, não pode, nem deve 

ser considerada um instrumento definitivo (Prancha n°12). No âmbito do universo 

marítimo, pudemos identificar uma zona de maior potencial arqueológico localizada 

entre a ponta da armação (localizada no extremo norte) e a ponta sul, local dos 

destroços do possível naufrágio e da anomalia de número 9. Todos os vestígios de 

ocupação marítima e de interface localizados por esta pesquisa encontram-se 

“plotados” entre esses dois extremos. No âmbito do universo terrestre, as vertentes 

“norte” de ambos os morros que dominam a porção emersa dessa unidade insular 

são as áreas prioritárias de ocupação, apresentando uma condição de abrigo bem 

superior àquelas vertentes localizadas no lado sul e mesmo sudoeste. O Farol é a 

estrutura que se encontra exatamente no limite entre essas duas zonas, 

materialmente demarcadas pela própria linha de cume dessa ilha montanhosa.  

Enfim, os trabalhos de prospecção nos revelaram um variado e complexo 

processo de ocupação histórica que mescla múltiplas temporalidades e objetivos, e 

cuja diversidade se reflete em diferentes formas de apropriação e “construção” do 

espaço insular, bem como em uma pluralidade de tipos de cultura material a elas 

associadas. Todas essas evidências, no entanto, precisam ser devidamente 

contextualizadas a fim de que possamos compreender os diferentes papéis 

assumidos pela ilha no processo de conformação das sociedades históricas ali 

estabelecidas. Passemos, agora, portanto, a tratar e a propor interpretações sobre 

cada uma delas.  
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CAPÍTULO 3 - Arqueologia de um Bom Abrigo. 

 
 

3.1. De Ilha a abrigo: 

 
 

O primeiro papel desempenhado pela Ilha do Bom Abrigo, no processo de 

conformação e desenvolvimento da sociedade histórica que se estabeleceu no 

território brasileiro a partir do século XVI, foi o de vetor marítimo da conquista das 

“novas terras” por parte de europeus. Nesse sentido, a ilha precisa ser entendida 

como um legítimo agente material desse processo e não meramente como pano de 

fundo, um cenário natural onde ele ocorreu. Para compreendermos o verdadeiro 

alcance dessa afirmação, precisamos mudar um pouco a nossa compreensão sobre 

a função exercida pelo ambiente marítimo na forja desse “novo mundo”. Em geral, a 

visão tradicionalmente presente na historiografia, seja ela antiga ou atual, qualifica o 

“Mar” apenas enquanto um fator negativo dentro da equação histórica que 

representa o movimento de expansão das sociedades européias pelo globo, levado 

à cabo de forma mais efetiva principalmente a partir do século XV da era cristã. Em 

suma, os historiadores, quando não ignoram completamente esse ambiente, 

tradicionalmente o encaram, e, portanto o apresentam, apenas enquanto uma 

barreira natural a ser superada pelos homens do período moderno em seu afã 

comercial e “colonizador”. 

Diferentemente, defendemos a idéia de, que longe de ter representado um 

empecilho, o “Mar” foi o principal elemento viabilizador de todo esse movimento de 

expansão, garantindo os meios através do qual ele pôde efetivamente se realizar. 

Mais do que qualquer outra característica, o que definiu a conquista do continente 

americano e a empresa colonial foi o fato de serem, ambos, empreendimentos 

marítimos. Acreditamos, como já dissemos, que o processo inicial desse movimento 

foi batizado, por esses mesmos historiadores, com o título de “As Grandes 

Navegações” de forma não equivocada. Essa inversão de perspectiva é fundamental 

para nossas pretensões, na medida em que garante a compreensão de como e 
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porque uma ilha pode ser considerada um agente desse processo. Foi através 

desse ambiente (Mar), e pelos grupos sociais a ele associados (homens do mar), 

que toda uma estrutura funcional e simbólica foi montada e mantida, e sobre a qual 

foram construídas as ações de conquista e tecidas todas as tramas de sustentação 

e as tensões do próprio processo de exploração colonial.  

Nesse sentido, ventos e correntes que sempre haviam atuado sobre o 

Atlântico passaram a assumir uma outra condição. Percebidos e apropriados pelos 

navegantes europeus, esses elementos naturais foram transformados em 

verdadeiros sistemas viários e corredores de circulação, fisicamente construídos 

através do uso e materialmente vivenciados, da mesma maneira que as estradas 

terrestres. Como bem argumentava o Almirante Gago Coutinho em sua obra A 

náutica dos descobrimentos: “Assim, foi a criação de uma Nova Arte, apoiada no 

estudo da astrologia e no dos ventos gerais do Atlântico, o recurso que permitiu ao 

Infante D. Henrique impulsionar, cem por cento, os Descobrimentos Marítimos”, e, 

mais adiante, 
[...] os Descobrimentos Portugueses não resultam de felizes golpes de génios 
de chefes autoritários mas ignorantes [...] Não. Os nossos dirigentes 
obedecem à norma racional de começar pelo estudo de navios e mares, para, 
com tais princípios básicos, reconhecerem as possibilidades que ventos e 
terras concediam para as suas rotas (1951-52, vol.1, p.89, 95).  
 

No caso específico da viagem ao Brasil, por exemplo, Luiz Serrão Pimentel, 

um dos pilotos portugueses mais experientes e respeitados do século XVII, traçava 

assim, o trajeto: 
Partindo de Portugal para o Brasil, ireis na derrota da ilha da Madeira, ao 
sudoeste, que está em altura de 32 graus e meio ou do Porto Santo, que está 
em 33 graus [...] Governais ao sudoeste 70 e 80 léguas [...] Da Ilha da 
Madeira ou da Deserta governais de maneira que vades a oeste da Palma 10 
ou 12 léguas [...] E de sua altura até 26 graus fareis o caminho do sul 4ª do 
sudoeste, e assim ficais bem em meio canal, entre a terra firme e as Ilhas de 
Cabo Verde, governando ao Sul, até a altura de 14 graus, de maneira que 
vades 50 léguas da costa do Cabo Verde. Desta altura tomais a derrota do 
sussueste e do sueste 4ª ao sul de maneira que vades 80 léguas dos Baixios 
de Santana [...] E tereis aviso que, tanto que vos derem os gerais e forem do 
Sul ou sueste, tomareis a volta do sudoeste e de oessudoeste [...] E trabalhai 
por não vos meterdes na costa da Guiné, indo afastado dos Baixios de 
Santana setenta léguas, que o vento vos alargará para irdes na volta do 
Brasil; fazei os bordos curtos até passardes a linha. Adverti que, quando 
tomardes a volta do sudoeste, seja estando dos Baixos de Santana 70 
léguas, que vos façais ir pelo sudoeste por barlavento do Penedo de São 
Pedro 50 a 60 léguas, a Leste dele, que está em grau e meio da banda do 
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Norte; e da Ilha de Fernão de Noronha ireis ao menos a 35, 40 léguas da 
banda sul [...] (1940, p.131-132).  

 
É certo que as instruções acima referidas caracterizam-se como indicações 

genéricas e que as diferentes embarcações envolvidas nessa derrota, na prática, 

não deveriam cumprir ao pé-da-letra esse roteiro, “abrindo” ou “fechando” mais seus 

bordejos, distanciando-se ou aproximando-se mais dos locais mencionados ou, 

mesmo, incluindo algumas paradas não pré-estabelecidas aqui. De qualquer forma, 

tais “alterações” não comprometiam os direcionamentos gerais, que ocorriam 

obrigatoriamente dentro das possibilidades apresentadas pelos sistemas de alta 

pressão do Atlântico Norte e do Atlântico Sul, e das correntes marítimas a eles 

associadas (elementos estes que compunham as “estradas” propriamente ditas).  

Assim, como tantas outras praticadas antes dele, incluindo aí Vasco da Gama 

e o próprio Cabral (que se utilizaram do movimento em duplo arco), a derrota 

sugerida por Serrão Pimentel se baseava nas direções dos ventos “descendentes” 

do Anticiclone do Atlântico Norte, e da Corrente das Canárias, para cumprir a 

primeira parte da viagem. A seguir, afastando-se do litoral africano, os navegantes 

deveriam fugir da corrente de Benguela (que segue do sul para o norte) e dos ventos 

contrários a ela associados, e buscar a zona de confluência dos dois sistemas de 

alta pressão do Atlântico (norte e sul) e da corrente equatorial, que seguem da África 

para o litoral brasileiro. No último trecho, os navegantes tinham duas possibilidades, 

seguir para a costa, tomando o rumo sudoeste, em busca dos ventos litorâneos do 

Anticiclone do Atlântico Sul e da corrente do Brasil, ou manter-se mais ao largo, 

realizando a famosa “volta”, seguindo os ventos Oeste – Leste do sistema de alta 

pressão do sul, e as correntes das Malvinas e Circumpolar Antártica, em direção ao 

sul da África. A “materialidade” de tais caminhos pode ser vislumbrada em um antigo 

ditado naval transcrito por Gago Coutinho: – “Olha! Onde, pelo mar a fora, fores 

encontrando rastro de vergas e paus partidos, por aí é o caminho para o Mar da 

Índia” (1951-52 vol.1, p.85).  

Da mesma maneira, rotas marítimas foram sendo formadas, tendo como base 

uma série de elementos paisagísticos e acidentes geográficos que passaram a ser 

encarados como “marcadores”, sinais de orientação que indicavam aos navegantes 

se estavam no caminho certo, bem como a sua localização em relação aos objetivos 
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finais de suas respectivas empreitadas marítimas. O Livro de Marinharia de Manuel 

Alvarez de 1560, por exemplo, incluía a seguinte menção:  
Partindo de Moçambique para a Índia a nordeste nesta derrota verá a Ilha de 
Combro, e o mais da terra está de Moçambique 94 léguas...a ponta da banda 
do norte; olha que se vieres por este caminho hás-de dar na Ilha: é muito 
alta da parte do sudoeste, e no meio se parte a terra, e para uma parte e 
para outra, é muito alta [...] (Apud ALBUQUERQUE, 1969, p.73. Grifo nosso).  

 
Já, Luiz Serrão Pimentel, em sua Derrota da Baía de Todos os Santos (1681), 

escrevia: “Ireis ver a terra de 13 graus e meio, que é uma terra preta e um morro 

redondo ao longo do mar, os quais chamam o Morro de S. Paulo [...] Ao longo deste 

morro pela banda do noroeste, entra um rio grande, a que chamam Tinhare [...]” 

(1940, p.132); e na Derrota de Portugal para Pernambuco, “O Rio de santo Antônio 

está em altura de 9 graus e três quartos para 10 graus, é terra grossa, com uma 

chapada de barreiras vermelhas, de meia légua de comprido; e tem três montes 

redondos, não mui grandes” (1940, p.135). 

As menções transcritas aqui são apenas exemplos, dentre outros, que 

ocorrem impreterivelmente em todos os textos desse tipo. Assim, as descrições das 

aparências das terras que ladeiam os caminhos marítimos são algo comum nesses 

textos, não por causa de atributos estéticos ou curiosos, mas como instrumentos de 

localização, como verdadeiras ferramentas de navegação. Mais ainda, tais 

descrições precisavam ser exaustivas, com diversos qualificativos e diferentes 

elementos na medida em que a informação isolada de um único marco podia gerar 

equívocos. A inclusão dos “nomes” associados a essas regiões era outro elemento 

importantíssimo, garantindo a possibilidade de checagens com outros nautas 

presentes na região, ou com comunidades aí estabelecidas. Em alguns casos, como 

o do texto de João de Lisboa (1515), incluíam-se, também, desenhos para auxiliar 

na compreensão das descrições; essa prática teve sua continuidade até bem 

recentemente, como fica claro no Roteiro – Brasil, produzido e publicado pelo 

Departamento de Geofísica da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do 

Brasil em 1958 (Prancha n°13).  

Além disso, as viagens transoceânicas do século XVI geravam uma série de 

demandas logísticas relacionadas com a faina marítima, em vista da tecnologia 

disponível na época: as embarcações de madeira movidas a propulsão eólica.  
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As limitações intrínsecas de tais “instrumentos”, apesar de serem os mais 

avançados e os mais indicados para a tarefa, e do próprio sistema de propulsão, 

demandavam longas jornadas que, por sua vez, exigiam a realização de sucessivas 

paradas em busca de abrigo e abastecimento. Como bem observou o historiador 

Vitorino de Magalhães Godinho,  
Que é que define estas rotas? Uma rota é determinada pelas suas escalas 
principais, os pólos definem tão-só uma corrente de trocas. Ora, tais escalas 
são função dos meios de locomoção – das suas velocidades, das suas 
capacidades de transporte e de suas necessidades de renovação de energia 
( 1984, p.81,vol. 1).  
 

Relembremos, aqui, as palavras de um antigo marinheiro, sabedor das artes 

náuticas: “Os nossos dirigentes obedecem à norma racional de começar pelo estudo 

de navios e mares, para, com tais princípios básicos, reconhecerem as 

possibilidades que ventos e terras concediam para as suas rotas” (1951-52 vol.1, p. 

95. Grifo nosso).  

Como bem aponta Hutter, em seu ótimo estudo sobre os “percalços” aí 
envolvidos: 

Tanto na ida [...] quanto na volta, fazia-se necessário tocar a terra, antes ou 
depois de atravessar o Atlântico para, como já se mencionou, renovar as 
provisões; tentar recuperar a saúde dos doentes; e reparar as embarcações 
[...] Diante dessas questões, urgia a ancoragem em algum porto onde 
pudessem ter facilidades quer para os reparos quer para as provisões [...] 
(2005, p.328).  

 

Como nos lembra essa mesma historiadora, já na viagem de Cabral, 

podemos perceber essas necessidades de forma explícita quando Pero Vaz de 

Caminha acrescenta em sua famosa carta a observação de que: “[...] e fomos ao 

longo da costa [...] para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso [...] para 

tomar água e lenha” (Apud HUTTER, 2005, p.368). Apesar de essa atividade, em 

uma emergência, poder ser tentada em qualquer ponto do litoral, era natural que os 

nautas do século XVI procurassem áreas que garantissem, primeiramente, uma boa 

ancoragem. O tempo demandado pelos trabalhos de coleta e/ou troca de víveres 

para o abastecimento de uma frota, ou da realização de reparos nas embarcações, 

em uma terra estranha, é relativamente longo, sendo contado em dias, semanas ou, 

quando não, meses. Durante esse período, o navio estaria sob a ação das 

intempéries e da própria ação dinâmica do mar. Sendo assim, uma embarcação 
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ancorada em local pouco abrigado representava um naufrágio em potencial e 

implicava em risco para todos os seus tripulantes. Em geral, em tais momentos os 

nautas buscavam a foz de um rio, uma baía ou uma ilha para garantir a proteção 

necessária à embarcação. A identificação de locais específicos que preenchessem 

esses três requisitos era rapidamente anotada e passada adiante, fazendo com que 

essas regiões se transformassem em pontos de apoio e suporte à navegação a 

serem buscados nas próximas viagens. As expedições exploratórias eram, então, as 

grandes responsáveis pela coleta de informações e pela organização desse 

mapeamento, que seria progressivamente aumentado, ao longo dos anos, com o 

desenvolvimento de novas observações e a descoberta de novos dados. O próprio 

Cabral, em 1500, já partia de Lisboa com as instruções de Vasco da Gama 

indicando como pontos de “aguada” a paragem de São Brás (na costa sul-africana) 

e as ilhas São Tiago e São Nicolau (Arquipélago de Cabo Verde). 

Assim, em suas viagens de exploração e comércio, esses agentes europeus 

construíram uma série de estruturas materiais e simbólicas que, operando sob a 

forma de um conjunto sistêmico, viabilizaram as próprias ações de conquista.  

A partir do que foi apresentado, fica claro que todos esses elementos 

funcionaram como verdadeiras estruturas marítimas desse processo e da fundação 

da sociedade histórica aqui constituída. É justamente nesse movimento 

transformador e edificador de um “espaço operacional marítimo”, que se inserem a 

região de Cananéia e, em especial, a Ilha do Bom Abrigo, que migrou da condição 

de paisagem natural à de “abrigo” já nos primórdios do século XVI. Como veremos, 

esse primeiro uso da ilha encontra-se materialmente registrado através de uma série 

de evidências que vão desde referências documentais e iconográficas, até as 

próprias características da paisagem “natural” apropriada. Passemos, então, a elas.   

 

3.1.1 Terra à vista: diários, portulanos e derrotas: 
 

A nossa primeira evidência de sustentação da interpretação que vê no Bom 

Abrigo um espaço de conquista está baseada em uma série de documentos 

históricos relacionados com as práticas de navegação e as primeiras viagens 
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realizadas a inicialmente chamada Terra de Vera Cruz. A proposta deste estudo é 

que façamos uma “análise arqueográfica” desses documentos, focando na cultura 

material aí contida (seja aquela “construída” ou simplesmente “percebida e 

apropriada”), procurando interpretá-los como evidências materiais desse processo. 

Dessa forma, os diários de viagens e as derrotas ou roteiros constantes dos 

chamados Livros de Marinharia, assumem, para esta pesquisa, a condição de 

legítimos instrumentos de navegação, tão palpáveis como os astrolábios e as 

balestilhas. Da mesma maneira, portulanos, cartas de marear e planisférios são 

considerados, aqui, como grandes plantas de um espaço ideológica e materialmente 

construído através dos agentes europeus da conquista. Nesse sentido, nossa 

proposta é a de que utilizemos esses planos da mesma forma que outros 

arqueólogos, como Zanettini (2005) e Zarankin (2001), se utilizam de plantas de 

fazendas, escolas e residências, ou seja, como elementos passíveis de 

interpretação material. 

Essa mesma visão “materialista” parece ser corroborada pelos próprios 

homens do período moderno, haja vista a política de sigilo imposta pelo coroa 

portuguesa a tais documentos. O processo de centralização que então forjava a 

articulação dos próprios estados modernos atuava também na formação de um 

cinturão de segurança ao redor das informações relacionadas com as viagens de 

exploração desencadeadas desde o final do século XV. A partir de 1504 o cerco se 

fechava ainda mais, com a promulgação de leis que proibiam o registro em “cartas 

de marear” de instruções relativas a territórios localizados além das ilhas de São 

Thomé e Príncipe, na costa africana. Além disso, estabelecia-se a pena de morte 

para qualquer pessoa que enviasse ao estrangeiro, documentos cartográficos 

importantes (DIAS, 1921, CXIII, CXXVI-CXXVII).  

A relativa escassez de documentos sobre a primeira fase da conquista do 

território brasílico gerou, em um primeiro momento, a idéia de que o Brasil havia 

suscitado pouco ou nenhum interesse na coroa lusitana, muito em função das 

possibilidades que, nessa mesma época, apresentavam as Índias Orientais. Essa 

afirmativa, porém, não se sustenta. Conhecimento e prática eram os verdadeiros 

diferenciais nas disputas entre os vários Estados europeus e qualquer novidade era 

 154



avidamente buscada pelos inúmeros espiões infiltrados nas cortes e tripulações, a 

começar pelos próprios embaixadores, responsáveis pela organização dessa coleta 

de informações (LEITE, 1921, p.227). Tal importância advinha do fato de esses 

documentos conterem em si a chave material da conquista ao trazer impressos seus 

principais elementos de sustentação. 

Foi por conta dessa política de sigilo que muitos dos informes fragmentados 

que possuímos sobre esses primeiros dias são oriundos de fontes não portuguesas, 

mas de Estados “concorrentes”, como a Espanha, a Itália e a França. Para termos 

uma idéia, enquanto em Portugal somente na segunda metade do século XVI é que 

se publicaria um texto oficial sobre a descoberta do Brasil, uma cópia da carta 

diplomática entre os reis de Portugal e de Castela onde tal fato era mencionado já 

havia visto o lume em Roma, em 1505. Também a Relação do Piloto Anônimo, que 

comenta o episódio e descreve a viagem de Cabral às Índias Orientais, era impressa 

em Vicenza no ano de 1507 (PEREIRA, 2001, p.33). As viagens de Vespúcio são 

outro exemplo claro dessa situação. Apesar de navegar em frotas portuguesas e 

com destino às terras desse império, as narrativas de suas experiências de viagens 

foram relatadas, também, ao seu “Magnífico Patrão”, o banqueiro Lorenzo de 

Pierfrancesco dei Medici, de Florença, ou, no caso da publicação As Quatro 

Navegações (1507), a Piero Soderini, supremo magistrado de Florença, com quem 

mantinha contatos de “amizade” e, pode-se dizer, de vassalagem (VESPÚCIO, 

2003, p.18, 64). É dessa mesma forma que devemos considerar os registros 

cartográficos do planisfério encomendado pelo agente comercial Alberto Cantino 

(data provável de 1502), confeccionado para o duque de Ferrara, Hercules I; o mapa 

do genovês Canério (inicialmente apontado como de 1502, é mais provável que seja 

de 1505-1506), que se baseia em Cantino mas agrega os novos conhecimentos 

adquiridos até aquele momento; e no planisfério do cônego Waldseemüller (1507), 

para Renato II, duque de Lorena e de Bar, no norte francês, que acabou por batizar 

essa quarta parte do mundo com o nome de América, em homenagem à Vespúcio; 

todos resumos de informações sigilosas contrabandeadas. 

Curiosamente, esses documentos cartográficos “não oficialmente autorizados” 

são as maiores evidências de que o território brasileiro e suas águas receberam uma 
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atenção muito maior do que se costuma imaginar, suplantando, inclusive, o afã 

exploratório da costa da África. Uma rápida conta nos elucida a questão: entre a 

tomada de Ceuta, em 1415 e a passagem do Cabo Borjador, em 1434, foram 14 

anos; daí, à conquista do cabo das Tormentas, posteriormente renomeado para 

Cabo da Boa Esperança, em 1498, foram mais 64 anos. A costa brasileira, no 

entanto, descoberta em 1500, já possuía seu contorno mapeado (ainda que com 

erros) em sua porção oriental, em 1519 (GUEDES, 2001, p.400). Apenas dois anos 

depois da “descoberta” oficial, a casa real lusitana já considerava possuir dados 

suficientes para tomar uma decisão relativa ao arrendamento dos novos territórios a 

um consórcio de comerciantes que teve em Fernão de Noronha a sua figura mais 

conhecida (DIAS, 1921, p.219). O próprio contrato obrigava o envio de pelo menos 

seis navios e a descoberta de trezentas novas léguas de litoral todos os anos, 

durante a vigência de três anos do acordo (LEITE, 1921, p.255). Isso nos dá uma 

idéia da rapidez com que se estruturou o conhecimento acerca do recorte costeiro 

do Brasil. Essa pressa era mais do que justificada, haja vista que as conquistas 

marítimas dos espanhóis se acumulavam rapidamente e ameaçavam as 

possibilidades de um vasto império português.  

Toda essa exploração inicial se destinou à costa oriental do Brasil, quer dizer, 

àquela porção atlântica localizada do cabo de Santo Agostinho para o sul. Esse 

direcionamento provavelmente se deu em função do fato de que a porção central da 

América já havia sido definida como área do império espanhol e, portanto, deveria 

ser evitada. Essa presença espanhola não estava muito distante uma vez que 

sucessivas expedições já haviam descido o litoral em direção ao sul (para a região 

das atuais; Colômbia, Venezuela, Guianas e Suriname), chegando mesmo, no caso 

da viagem de Vicente Yañez Pinzón (1499-1500), até Mucuripe, no atual estado do 

Ceará (STELLA, 2001, p.176). Nesse sentido, foi para o austro que os navegadores 

portugueses apontaram as proas de seus navios nesses primeiros anos da sua 

presença no Brasil, e foi nesse mesmo momento que aquela região compreendida 

entre a Ilha do Bom Abrigo, Cananéia e Iguape, também passaram a figurar na 

história da formação da “América portuguesa”. 
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3.1.1.1 “Argonautas” do extremo: 

 

A primeira referência histórica de que dispomos sobre a interação do europeu 

com a região de Cananéia e a Ilha do Bom Abrigo, é aquela presente nas 

controvertidas cartas de Américo Vespúcio. Personagem histórico enaltecido ou 

odiado, cosmógrafo de renome internacional ou charlatão oportunista, suas cartas 

continuam sendo, entretanto, um dos poucos textos de que dispomos para o estudo 

dos primeiros momentos da conquista do que viria a se tornar a chamada “América 

Portuguesa”. Tais documentos, indiscutivelmente do século XVI, fazem menção à 

sua participação em duas viagens ao território brasílico, também aceitas como fatos 

comprovados pela grande maioria dos historiadores. A primeira dessas viagens foi 

aquela realizada já em 1501, sob o comando de um nauta português cujo nome 

preciso ainda é fonte de discussões (provavelmente André Gonçalves), e que teria 

sido aprestada como uma resposta às descobertas relatadas por Pedro Álvares 

Cabral através da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha à coroa de Portugal. 

Apesar de cobrir-se de louvores e de altas comendas em seu relato, a grande 

maioria dos historiadores considera que Vespúcio embarcou como representante 

comercial de casas italianas (provavelmente do banqueiro italiano Bartolomeu 

Marchionni) interessadas nas novas terras, e não como comandante ou mesmo 

piloto da expedição (DIAS, 1921a, p.209; 217; COUTINHO, 1952, vol.1, p.309-311).  

O texto das cartas é muito resumido e, como bem observou o experimentado 

marinheiro e historiador português Carlos Viegas Gago Coutinho: 
Vespúcio nada adianta sobre a geografia ou a navegação da costa brasileira: 
não fala de ventos ou velas, nem de correntes, bancos ou sondas, nem de 
terra baixa ou alta – como é a Serra do Mar. Ignora cabos, rios, portos. Como 
nomenclatura da terra nova, limita-se a citar o Cabo <<Santo Agostinho>> e 
a <<Bahia>>. Depois da leitura das cartas de Vespúcio [...] o Brasil fica-nos 
tão coberto como estava antes de suas navegações (1952, p.310).  

 
Apesar de alguns estudiosos afirmarem categoricamente que tal viagem 

nunca teria chegado a atingir porções tão ao sul como aquela relacionada com a 

atual cidade de Cananéia (LEITE, 1921, vol.1, p.261), a grande maioria aceita tal 

situação como fato, baseando-se, tanto na carta de 1502, endereçada a Lorenzo di 

Médici, quanto no texto As Quatro Navegações, de 1507. Na primeira, lê-se: 
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Navegamos tanto por esses mares que entramos na zona tórrida e passamos 
a linha equinocial na parte do austro e do Trópico de Capricórnio, de modo 
que o pólo do meio-dia [Pólo Sul] estava 50 graus acima do meio horizonte; 
outro tanto era minha latitude da linha equinocial, pois navegamos nove 
meses e 27 dias e não vimos mais o Pólo Ártico nem a Ursa Maior e Menor. 
Pelo contrário, da parte do meridiano me apareceram infinitos corpos de 
estrelas claras e belas, as quais estão sempre ocultas àqueles do setentrião 
(VESPÚCIO, 2003, p.182). 

 

Na segunda carta, de 1507, ocorrem algumas pequenas mudanças: 
[...] até que saímos do Trópico de Capricórnio para o austro, onde o pólo 
meridional se ergue 32 graus sobre aquele horizonte, de modo que já 
havíamos perdido de vista a Ursa menor, e a Ursa maior avistávamos muito 
baixa, a brilhar quase no limite do horizonte. E, assim, nos dirigimos pelas 
estrelas do outro pólo meridional, que são muito mais numerosas, muito 
maiores e mais brilhantes [...] (VESPÚCIO, 2003, p.107-108). 

 
Segundo Dias, é lá, “[...] nas proximidades do actual porto de Cananéia que 

dão-se as condições de visão celeste da narrativa de Vespúcio” (1921, vol. 1, p.209); 

corroborando essa interpretação temos o historiador espanhol, dos séculos XVIII e 

XIX, Navarrete, que estipula que tal visão do firmamento é possível por volta dos 26 

graus, muito próximos dos pouco mais de 25 graus atribuídos a Cananéia. A 

referência aos 32 graus feita na carta de 1507 é considerada uma falha de cópia do 

original, que deveria mencionar 23 graus, muito próximo da demarcação dos 23 

graus e 27 minutos que atualmente temos para o referido Trópico (VESPÚCIO, 

2003, p.108).  

Uma segunda viagem teria alcançado a região em 1503, sob o comando de 

Gonçalo Coelho, enviada pelo consórcio de Fernão de Noronha. Duarte Leite, em 

sua contribuição à História da Colonização Portuguesa do Brasil, intitulada, A 

Exploração do Litoral do Brasil na Cartografia da primeira década do século XVI, 

sugere que esse navegador, após perder contato com o resto da armada, na qual 

embarcara novamente Vespúcio, teria conduzido uma viagem de exploração ao 

litoral sul: “[...] aceitamos como possível que ele percorresse toda a parte assinalada 

desde o S. Roque até o Rio de Cananea [...]” (1921, vol., p.415). Mais uma vez, as 

informações de Vespúcio são parcas e referem-se apenas ao naufrágio da nau 

capitânea em Fernando de Noronha e à posterior divisão da frota por causa de uma 

tormenta. O próprio Vespúcio não teria descido mais do que até Cabo Frio, nesta 

segunda expedição destinada ao continente sul-americano.  
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Os únicos sustentáculos da suposição de que o segundo ramo da frota 

(aquele que ficou sob o comando de Gonçalo Coelho) tenha efetivamente atingido a 

região de nosso interesse são os acréscimos do mapa de Canério em relação ao de 

Cantino (que trataremos adiante), principalmente no que diz respeito à questão da 

nominação de novas regiões. Isso fez com que Duarte Leite argumentasse, 

inclusive, em favor da primazia de Gonçalo Coelho na exploração e nomeação da 

Ilha de Santo Amaro e do Rio Cananéia, ambos ausentes da cartografia de Cantino, 

mas já presentes em Canério. Com relação àquela última região, Leite afirma que “O 

nome do rio é de 1504... e foi dado em 29 de Fevereiro deste ano bissexto [...]” 

(1921, vol.2, p.434).  

Não estamos de acordo com esse historiador quando ele desabona a viagem 

de 1501 em suas pretensões austrais. Assim como a grande maioria da 

historiografia, aceitamos a tese de que a primeira viagem de Vespúcio realmente 

atingiu as latitudes mais ao sul de Cananéia, tendo passado, portanto, por seu litoral. 

Em sua carta Mundus Novus, Vespúcio afirmava: “Com efeito, nos faltavam lenha e 

água, e podíamos suportar a vida no mar por poucos dias... Resolvemos navegar 

seguindo o litoral desse continente para oriente, nunca afastados da costa” (2003, 

p.38). Sendo uma das primeiras esquadras a navegar pelo litoral sul, esses 

navegantes não podiam contar com informações precisas que os pudessem guiar e 

auxiliar e, desse modo, a exploração periódica da terra era condição (necessário?) 

para a identificação dos pontos de abastecimento. Em outro documento sobre essa 

mesma viagem, também atribuído à Vespúcio, fica clara essa conduta: “[...[ 

navegamos a vento libecho com a terra sempre à vista, fazendo continuamente 

muitas escalas e múltiplas voltas, falando sempre com muitos povos [...]” (2003, 

p.107). Como suporte a este argumento, podemos apresentar a própria natureza das 

viagens empreendidas que, como sabemos, visavam a exploração e patrulhamento 

das terras recém descobertas. Isso exigia a realização de uma observação direta 

mais efetiva; mapear, forjar relações de amizade com os nativos e identificar 

possíveis inimigos e itens de interesse econômico eram seus principais objetivos. 

Nesse sentido, a exploração periódica do litoral, com a descida da tripulação à terra, 

 159



era condição para o sucesso da empresa e deveria abranger pelo menos uma 

parcela amostral de toda a costa percorrida. 

Analisando a questão sob esse ponto de vista, parece - nos muito provável 

que a esquadra de 1501 tenha travado contato com a região de nosso interesse e 

que tenha produzido uma série de observações de cunho prático para auxiliar as 

futuras empreitadas. Esse seria, como vimos, justamente o comportamento 

esperado de uma viagem de exploração. Por outro lado, como bem observou Gago 

Coutinho, Vespúcio nunca vez qualquer menção à nominação da região. Isso aponta 

fortemente na direção de uma outra expedição (a de 1503 ou outra contemporânea) 

que teria realizado o batismo dos topônimos dessa porção da costa. Pode ter sido 

obra dos navios comandados por Gonçalo Coelho, que ninguém, até hoje, 

conseguiu explicar por onde estiveram; possivelmente informados pela viagem 

anterior, esses navegantes podem ter buscado especificamente essas paragens e 

tomado o passo seguinte de nomeá-las.  

Nas viagens citadas acima, os relatos históricos nos revelam apenas que as 

embarcações muito provavelmente passaram, em algum momento, pela nossa área 

de estudo. As fontes que realmente comprovam a existência de uma intensa 

exploração oceânica e os locais exatos que elas abarcaram são aquelas 

relacionadas com a interpretação material dos portulanos, cartas de marear e 

planisférios. O primeiro instrumento cartográfico a fazer menção à nossa região de 

estudo é o mapa do genovês Canério, produzido, ao que tudo indica, entre 1505 e 

1506 (Prancha n°39 do anexo). Ele se caracteriza claramente como um documento 

onde se mesclam a cópia do mapa de Cantino (1502) (Prancha n°38 do anexo) com 

novas informações produzidas pelas armadas enviadas à Terra de Vera Cruz após a 

sua descoberta por Pedro Alvarez Cabral. O que nos interessa em específico é que 

este mapa inclui em sua representação, a menção à região de Cananéia, 

inicialmente identificada sob a alcunha de “Rio Cananor”. À este, seguiram-se os 

mapas identificados como de Kunstmann II e III (Pranchas n°40-41 do anexo), 

ambos datados de 1506, onde a referência assumia a grafia mais próxima da atual, 

de “Rio de Cananea”; o mapa de Waldseemüller (Prancha n°42 do anexo), publicado 

um ano depois (1507), onde encontramos uma terceira nomenclatura com a menção 
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ao “Rio Cananoru”; e o mapa-mundi de Ruyche, de 1508, com o retorno da 

designação “Rio de Cananor” (Prancha n°43 do anexo). O que transparece 

claramente dessas evidências é que a região de Cananéia já havia sido explorada e 

identificada por pelo menos mais de uma expedição, por volta de 1505, e que tais 

embarcações transportaram em seus porões uma grande quantidade de 

informações que garantiram a “elevação” dessa região à condição de referência 

náutica para as embarcações em demanda das regiões austrais da Terra de Vera 

Cruz e da América do Sul.  

Com todo esse conhecimento acumulado, não é de se estranhar, portanto, 

que possamos observar nas viagens seguintes uma importante alteração na forma 

de tratamento dado à região, não apenas nominalmente referida, mas também 

mencionada com certa “familiaridade”. A primeira referência nesse sentido diz 

respeito à viagem de Juan Dias de Solis, em 1516. Incentivado pelas informações da 

viagem de D. Nuno Manoel, que claramente havia excedido os limites do Tratado de 

Tordesilhas, o rei espanhol armou a expedição de Solis com o intuito de reivindicar 

para si os territórios mais austrais do continente sul-americano. Os portugueses, 

graças às viagens mencionadas, já haviam demonstrado a existência de terras mais 

ao sul, em direção ao austro, pertencentes à casa real espanhola. Da mesma forma, 

as viagens de Colombo, realizadas entre 1492 e 1498, a expedição de Hojeda, em 

1499 e a já mencionada expedição de Pinzón, em 1499-1500, já haviam 

demonstrado que a região central da América constituía uma porção não circundável 

de terra. Sabia-se também, graças a Vasco Nuñez de Balboa, em 1513, que existia 

um segundo oceano a ser conquistado, o Mar del Sur, localizado “após” as terras do 

Novo Mundo. Estava iniciada, assim, a corrida pela posse das terras austrais e pela 

busca de uma passagem sul, e os portugueses tinham a dianteira. Urgia, portanto, 

que se tomassem medidas mais incisivas e eficazes por parte da coroa de Castela e 

Aragão. A resposta a esse movimento foi rápida e veio na forma de armadas de alto 

bordo, a mando do rei espanhol, mas sob o comando de nautas portugueses, que, 

por essa mesma época, passaram a cursar pelos mares da região de Cananéia.  

A expedição de Solis, como sabemos, indubitavelmente alcançou a região do 

Rio da Prata e ficou conhecida por tê-lo oficialmente descoberto. Dizemos 
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“oficialmente”, porque, como já vimos, a expedição de João de Lisboa teria chegado, 

dois anos antes, a essa mesma porção do litoral sul-americano. O problema estava 

no fato de que a localização do rio caía dentro do território espanhol definido no 

Tratado de Tordesilhas. As disputas pelos direitos de descoberta, ponto importante 

para as reivindicações de posse naquele período, geraram inclusive a forja da 

existência de uma primeira viagem de Solis em 1512-13, anteriormente, portanto, 

àquela empreendida por D. Nuno Manoel o que revela o grau de envolvimento dos 

historiadores oficiais dos respectivos reinos na disputa prática pela posse das terras, 

uma vez que as crônicas históricas eram usadas como argumentos nas reuniões 

diplomáticas entre os reinos. 

Da navegação de Solis em 1516, sabemos que ela incluiu escalas em alguns 

portos da costa do Brasil, começando pelo Cabo de São Roque e Santo Agostinho, 

passando por Cabo Frio e Rio de Janeiro, quando, segundo Herrera y Tordesillas, 

Cronista Mayor de Índias, em 1596, “[…] fueron luego en demanda del Cabo de la 

Cananea, que esta en 25 grados escasos […] logo foram em busca do Cabo da 

Cananea que está em escasos 25 graus” (HERRERA y TORDESILLAS, 1601, 

p.307). O curto texto revela, no entanto, que Cananéia já havia se tornado uma 

importante referência mesmo para as armadas espanholas, certamente por 

influência de pilotos portugueses contratados.  

Essa informação é corroborada pelo Derrotero del viaje y navegación de la 

armada de Louisa desde su salida de la Coruña hasta 1º de Junio de 1526. O 

referido documento encontra-se transcrito na famosa Coleção Navarrete que reúne 

informações sobre as viagens e descobrimentos marítimos dos espanhóis desde o 

século XV até princípios do XVI. O códice aqui mencionado relata a trajetória feita 

pelos navios de Jofre Garcia de Loyasa em demanda do Rio da Prata, durante os 

anos de 1525-26. Segundo o documento, “Viernes a 8 dias del dicho mês 

[dezembro] tomé o sol em 25 grados: hezimos camino al sur cuarta del sudoeste, y 

era leste oeste com el rio de la Cananea” (Apud  NAVARRETE, 1825-37, p.251). O 

que podemos apreender dessas informações é que os navegantes desse período já 

não apenas “passaram” por ali, mas buscaram especificamente aquele ponto do 

litoral, utilizando-o inclusive como marco definidor dos progressos das viagens. 
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Esse processo de “elevação” da região de Cananéia à condição de referência 

marítima se completou com a sua inclusão no famoso Livro de Marinharia de João 

de Lisboa, códice datado de meados do sécuo XVI. Piloto experimentado, João de 

Lisboa teria vindo pela primeira vez à Terra de Santa Cruz, segundo se acredita, na 

esquadra de Gonçalo Coelho, de 1503, e participado, portanto, das explorações da 

região sul do Brasil (LISBOA, p.XLIII). Em 1514, ele foi o piloto da armada de D. 

Nuno Manoel que, ao que tudo indica, teria descoberto o Cabo de Santa Maria e o 

estuário do Rio da Prata (DIAS, 1921, vol.2, p.213, 379). Apesar de não incluir 

roteiros referentes à costa brasílica, o Livro de Marinharia de João de Lisboa 

apresenta uma lista de Alturas da Costa do Brasil, anexo ao texto do Tratado da 

Agulha. Nessa listagem aparece citada a região de Cananéia, grafada como “Rio 

Carrane”, à 24° de latitude. Muito provavelmente essa inclusão esteja ligada à sua 

viagem de 1514, quiçá uma prova de sua passagem por Cananéia. 

Mas, se os documentos até aqui apresentados evidenciam o fato de que a 

região de Cananéia, de uma maneira geral, esteve atrelada às primeiras 

navegações dos europeus em território brasílico, os relatos das expedições 

seguintes e alguns exemplos cartográficos a elas associados são mais específicos e 

demonstram que a Ilha do Bom Abrigo, em especial, precisa ser entendida como a 

principal estrutura marítima sobre a qual toda essa fama foi construída. 

 

3.1.1.2 Martim Afonso, Cabeza de Vaca e Gabriel Soares de Sousa: 

 

As explorações espanholas que se dirigiram para a região sul do Brasil e para 

o Rio da Prata tiveram uma profunda repercussão em Portugal em virtude dos já 

referidos problemas de “fronteira” entre as possessões ultramarinas dos dois reinos 

ibéricos. Nesse sentido, assim como Solis e Loyasa haviam seguido para a região 

para asseverar as pretensões espanholas, Portugal também montou sua esquadra, 

dessa vez comandada por Martim Afonso de Sousa. Esse experimentado 

comandante partia com ordens expressas de organizar, naquelas paragens do sul, 

um foco de ocupação permanente que garantisse os direitos lusitanos. Essa viagem 

é tida pelos historiadores como o grande marco que definiu uma nova política de 
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estado para o Brasil, com o início da organização de um complexo sistema de 

exploração comercial, não mais dependente apenas do simples intercâmbio 

extrativista de “feitorias”, mas fundamentado em uma sólida base produtiva 

vinculada a uma demanda internacional. 

Preocupado com os limites meridionais das possessões portuguesas, não é 

de estranhar que Martim Afonso, logo após deixar o porto de São Vicente, tenha se 

dirigido especificamente a Cananéia. Segundo a entrada do dia 12 de agosto de 

1531, no Diário de Pero Lopes de Sousa, irmão de Martim Afonso e integrante da 

expedição:  
Indo assim no bordo do mar mandou o Capitam I. arribar, pra fazermos nossa 
viagem para o Rio Santa Maria; e fazendo o caminho do sudoeste demos 
com huma ilha. Quis a nossa senhora e a bemaventurada Santa Crara cujo 
dia era, que alimpou a neboa, e reconhecemos era a ilha da Cananea [Bom 
Abrigo]: e fomos surgir entre ella e a terra, em fundo de sete braças [...] Desta 
ilha ao norte duas léguas se faz um rio mui grande na terra firme [...] Por este 
rio arriba mandou o Capitam I. hum bargatim; e a Padre [Pedro] Annes Piloto 
(p.40), que era língua da terra [...] e com elle veo Francisco Chaves, e o 
bacharel, e 5 ou 6 castelhanos. Este bacharel havia 30 annos [desde a 
expedição de 1501, portanto] que estava degradado nesta terra [...] (1964, 
p.39-40). 

 
O primeiro ponto que transparece de forma clara no texto do diário é o fato de 

que Martim Afonso vinha já bem informado sobre o respectivo porto da Cananéia 

que, como afirma Pero Lopes, foi “reconhecido”. Mais ainda, esse local parece ter 

sido intencionalmente buscado pela armada, provavelmente para travar contato com 

uma pequena comunidade de europeus que viviam nessas paragens. Dentre os 

integrantes dessa pequena comunidade, uma menção que se sobressai é a do 

“bacharel”.  Não se sabe ao certo em que ano chegou ao Brasil, alguns 

argumentando em favor do ano de 1501, na esquadra em que viera Vespúcio 

(VARNHAGEN, 1975, vol.1, p.83), já que os informes do ano de 1531 dão conta de 

que ele estaria nesta terra há cerca de 30 anos, mais ou menos. Nem temos certeza 

que o exato local de seu degredo tenha sido realmente em Cananéia, uma vez que 

Diego Garcia o havia encontrado no porto de São Vicente em 1527. Nos parece 

mais correto assumir uma posição similar à de Rodolfo Garcia em suas notas à obra 

de Varnhagen onde afirma que: “Este bacharel percorria, com seus índios, toda a 

costa vizinha para o norte e para o sul” (apud VARNHAGEN, vol.1, 1975, p.99). A 

sua identificação sempre foi muito controversa, mas a historiografia, em geral, aceita 
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a tese de que seu nome era Cosme Fernandes. De qualquer maneira, ele foi o 

fundador do primeiro núcleo de ocupação histórica de que temos notícia na região 

de nosso interesse. 

Alguns historiadores acreditam ver nesse mesmo trecho do diário, uma 

reação de surpresa pelo encontro do “bacharel” em Cananéia. Nós entendemos que 

o texto indica justamente o oposto. A menção de Pero Lopes “[...] e com elle veo 

Francisco Chaves, e o bacharel, e 5 ou 6 castelhanos” parece indicar que  “o 

bacharel” já era esperado, dado o tratamento informal e de proximidade, diferente do 

que seria a menção a “um bacharel” (Grifos nossos). Essa opinião se reforça 

quando lembramos que, poucos anos antes, em 1527, a expedição de Diego Garcia 

já havia travado contato com esse personagem na região de São Vicente, tendo 

incluído tal fato nas informações oficiais dessa viagem. Por isso, é muito provável 

que a armada de Martim Afonso, informada acerca dos acontecimentos relacionados 

pelo menos à expedição de Garcia, viesse em busca do mesmo suporte logístico 

que havia sido obtido pelos nautas a serviço do rei da Espanha. Nesse sentido, a 

própria presença desse personagem precisa ser encarada como uma comprovação 

material da importância pretérita da região de Cananéia como um ponto de 

referência náutica para as esquadras européias. 

Mas o aspecto mais importante do relato de Pero Lopes, para nós, encontra-

se na detalhada descrição que esse homem do mar faz a respeito dos 

procedimentos náuticos que envolviam a passagem pela “Cananéia”. 

Diferentemente dos relatos anteriores, que simplesmente mencionam essa região de 

uma forma genérica, Pero Lopes destrincha as etapas operacionais envolvidas na 

demanda desse “porto”, elucidando-nos os principais elementos naturais envolvidos 

e suas respectivas funcionalidades, e é aqui que podemos perceber a importância 

do Bom Abrigo. Relembrando as palavras do diário: 
Indo assim no bordo do mar mandou o Capitam I. arribar, pra fazermos nossa 
viagem para o Rio Santa Maria; e fazendo o caminho do sudoeste demos 
com huma ilha. Quis a nossa senhora e a bemaventurada Santa Crara cujo 
dia era, que alimpou a neboa, e reconhecemos era a ilha da Cananea [Bom 
Abrigo]: e fomos surgir entre ella e a terra, em fundo de sete braças [...] Desta 
ilha ao norte duas léguas se faz um rio mui grande na terra firme [...] Por este 
rio arriba mandou o Capitam I. hum bargantim; e a Padre [Pedro] Annes 
Piloto (p.40), que era língua da terra [...] (SOUSA, 1964, p.39-40). 
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A compreensão dessa situação perpassa por uma leitura das condições 

naturais da região e do já discutido caráter das referências náuticas. Como dito, as 

referência marítimas do século XVI dependiam muito das descrições pessoais dos 

diferentes locais, enfocando a especificidade de certos marcos paisagísticos. Pois 

bem, a atual ilha de Cananéia é impossível de ser percebida do mar pois encontra-

se encoberta pela Ilha Comprida. A própria Ilha Comprida parece, para quem olha 

do mar, não uma ilha, mas parte integrante da porção continental, o mesmo 

ocorrendo para a Ilha do Cardoso (ALMEIDA 1962, p.206-207). Nesse sentido, o 

relato de que “[...] e fazendo o caminho do sudoeste demos com huma ilha [...]”, não 

se sustenta para a atual localidade de Cananéia, nem ontem, nem hoje. Assim, o 

único ponto de referência em destaque é a Ilha do Bom Abrigo, que está localizada 

praticamente em frente à barra do que se convencionou chamar na cartografia 

histórica de “Rio da Cananéia”. O rio a que se refere o texto é, portanto, a própria 

barra de Cananéia. Nesse sentido, a “a ilha da Cananea” a que faz menção o diário 

não é outra que não a nossa área de estudo, ou seja, a Ilha do Bom Abrigo, como 

atestam inúmeros historiadores, dentre eles o nosso já conhecido Paulino de 

Almeida (ALMEIDA, 1938, p.39-108). 

Foi no Bom Abrigo que as embarcações da armada de Martim Afonso 

ancoraram, como se percebe do trecho: “[...] e fomos surgir entre ella [ilha] e a terra, 

em fundo de sete braças [...]”, sendo a “terra”, as porções emersas da Ilha do 

Cardoso que, como dito, não pode ser identificada enquanto ilha para quem vem do 

mar. Como fica claro, somente uma pequena embarcação (bargantim) foi enviada 

para explorar e adentrar a barra, tendo acesso à área lagamar e ao Mar Pequeno. E 

foi lá, no Bom Abrigo, que seus barcos e tripulação passaram os 44 dias registrados 

para a sua estada em Cananéia: “Aqui nesta ilha estivemos quarenta e quatro dias 

[...]” (SOUSA, 1964, p.40). 

A importância do Bom Abrigo como principal ponto de sustentação do 

interesse náutico da região de Cananéia como apresentada por Pero Lopes, é 

comprovada por outras viagens e documentos. Em 1540, em meio às sucessões de 

viagens portuguesas e espanholas, e após a importante expedição de Martim 

Afonso, que demonstrou as intenções lusitanas de controlar aquela parte do litoral 
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brasileiro, chegava a Cananéia Alvarez Nuñez Cabeza de Vaca. Vinha com o cargo 

de Adelantado para reivindicar e organizar uma ocupação efetiva e proveitosa da 

região do Rio do Prata em nome da coroa espanhola. Em seu caminho para o sul, e 

antevendo a posição estratégica de Cananéia nas navegações para aquela região, 

Cabeza de Vaca tomou posse do incipiente povoado que ali se formara, em nome 

de Castela e Aragão. Segundo o texto da “Información hecha ante el Alcalde Mayor 

Pero Díaz del Valle, a petición de los oficiales Reales, contra Cabeza de Vaca, por 

todos los desacatos que había cometido desde que llegó a las provincias del Río de 

la Plata”, feita em Assunção do Paraguai em 4 de agosto de 1544: “[...] al tomar 

posesión Alvar Nuñez de la dicha Cananea que es em la costa del brasil faziendo los 

autos e diligencias...en uma piedra grande questaba em la playa de la marina, hizo e 

mando esculpir uma cabeza de vaca [...]” (Apud GANDIA, 1932, p.98). 

É certo que a atitude do Adelantado foi o coroamento do que vínhamos 

apresentando, ou seja, da importância náutica da região para as estratégias 

européias ibéricas Entretanto, o que mais nos interessa é onde tais autos e 

diligencias foram realizados. Assim, através do depoimento de um outro integrante 

dessa expedição, chamado Juan de Camargo, presente nesse mesmo documento 

jurídico, descobrimos que o auto de possessão ocorrera “em uma ysleta questá em 

el paraje della” (Apud em GANDIA, 1932, p.98). Fica claro, portanto, que foi na Ilha 

do Bom Abrigo que esse evento aconteceu. Essa ilha é a única que apresenta todos 

os pré-requisitos necessários. Primeiro, porque se ajusta perfeitamente à descrição 

de “ysleta” (pequena ilha); nem a Ilha Comprida, nem a Ilha do Cardoso poderiam 

ser assim consideradas. Segundo, porque o auto precisaria ter se realizado nas 

proximidades da terra designada e conhecida como “Cananea”, e a Ilha do Bom 

Abrigo fica, como já vimos, localizada bem em frente à entrada da barra. Terceiro, as 

ilhas do Castilho e da Figueira, possíveis concorrentes, encontram-se muito longe 

para servirem de referencial, além de não apresentarem nenhum trecho de praia 

(local onde o auto foi realizado, como percebemos do texto), sendo suas linhas de 

costa dominadas completamente por costões rochosos; o Bom Abrigo, por sua vez, 

apresenta uma bela praia em sua porção mais abrigada. Por último, assim como 

sucedeu com Martim Afonso, foi nessa ilha que ficaram estacionadas as 
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embarcações oceânicas de Cabeza de Vaca, como atesta o depoimento de Gonzalo 

de Acosta, português que servia de guia e intérprete à armada (um dos “genros” do 

bacharel tão comentado por Garcia), ao já referido processo contra o Adelantado, 

em 12 de janeiro de 1545. Em seu depoimento essa testemunha afirmou ter 

assumido: “[...] el cargo de piloto mayor e guia principal de la dicha armada[...] [e ali, 

em Cananéia] descendió a tierra y anduvo dos dias navegando por um rio, a fin de 

relacionarse com los indígenas y traer bastimentos para la armada [...]” (Apud 

GANDIA, 1932, p. 98). Tudo isso confirma ser o Bom Abrigo o local escolhido para 

sediar o auto de possessão perpetrado por Cabeza de Vaca. Assim, do ponto de 

vista náutico, fica patente que a principal estrutura marítima relacionada com a 

região de Cananéia era mesmo a Ilha do Bom Abrigo. 

Outra significativa fonte primária que fez referência a essa unidade insular e 

sua importância náutica, foi Gabriel Soares de Sousa. Em seu Tratado Descritivo do 

Brasil em 1587, esse cronista comentava:  
Este rio da Cananéia está vinte e cinco graus [...] no qual rio entram navios da 
costa, e se navega por ele acima algumas léguas [...] Tem o rio da Cananéia 
na bôca uma abra grande, no meio da qual, bem defronte do rio, tem uma 
ilha, e nesta abra está grande porto e abrigada para os navios, onde podem 
estar seguras naus de todo porte, porque tem fundo para isso (1971, p.116). 

 

 Por esse texto poderíamos imaginar que as embarcações oceânicas 

entrassem pelo rio adentro, indo abrigar-se na Baía de Trapandé ou mesmo no 

próprio canal do Mar Pequeno. Entretanto, os “navios” a que se refere esse cronista 

nada mais são do que os barcos de menor porte, que serviam de apoio às 

embarcações oceânicas, os mesmos utilizados por Pedro Eanes e por Gonzalo de 

Acosta em suas “descidas” em busca de “refresco” e informações. A diferenciação 

estabelecida entre “navios” e “naus” é, aqui, muito importante por querer significar 

dois tipos distintos de embarcações. Como vemos, é na Ilha da entrada da barra, ou 

seja, no Bom Abrigo, que fica o porto oceânico que abriga as “naus de todo porte”; 

os “navios”, de menor dimensão e tonelagem, também encontram aí uma parada 

segura, podendo, no entanto, optar por adentrar as águas interiores.  

 Por último, e eliminando qualquer dúvida sobre a função central da Ilha do 

Bom Abrigo na referência náutica identificada genericamente por “Cananéia”, o 
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governador de Buenos Aires, Hernandarias de Saavedra, em carta ao rei da 

Espanha, de 12 de maio de 1609, descrevia assim a região: “Del Rio de san 

francisco a la cananea, que es um rio y uma Isla y esta um pueblo pequeno em la 

tierra firme de Portugueses, abra 27 leguas” (ANNAES, 1922, p.301. Grifo nosso).  

Fica evidente, então, que o termo “Cananéa” compreendia dois elementos 

constitutivos principais: o rio, que precisa ser entendido como a barra de Itacoatiara, 

e a ilha, que não poderia ser outra que não o Bom Abrigo. A povoação, como bem 

se percebe, ocupa um terceiro espaço, a terra firme. É claro que o que está 

definindo a percepção aqui é o viés náutico da região; é assim que podemos 

compreender a supremacia do rio e da ilha sobre o próprio povoado de Cananéia. 

Como bem argumenta Paulino de Almeida, o uso da expressão “ilha da Cananéa” 

geralmente utilizado, representa um vínculo de posse, ou seja, a ilha que pertence a 

Cananéia (ALMEIDA, 1938, p.44).  

Essa relação se confirma em uma série de mapas do século XVII, a saber: o 

Brasília de Petrus Montanus (1605); o Brasília, de Johannes Blaeu (1640); o 

Paskaart van Brasil van Rio de las Amazones tot Rio de la Plata, de Peter Goos 

(1666); o Paskaert van Brasiliae van Pernambuco tot C de Santo Antonio, de 

Hendrick Donkner (1660-1680); e o Pascaert van Brasil, de Frederick Wit (1680) 

(Pranchas n°44-48 do anexo) . Diferentemente dos mapas e portulanos em geral, 

em todas as representações cartográficas mencionadas acima podemos perceber a 

preocupação em distinguir claramente as três unidades insulares que formam a 

barra de Cananéia, ou seja: a Ilha Comprida, a Ilha do Cardoso e a Ilha do Bom 

Abrigo. Em todas elas também fica evidente a aplicação do topônimo “Ilha de 

Cananéia” especificamente à unidade insular do Bom Abrigo. 

De qualquer forma, independentemente do conteúdo nominal atribuído pelos 

diferentes cartógrafos e navegantes, como podemos perceber a partir de todas as 

evidências aqui apresentadas, o rio (barra de Itacuatiara) e a ilha do Bom Abrigo 

constituem-se como os dois principais elementos que definem a referência náutica 

de “Cananéia”. 
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3.1.1.3 O “Bom Abrigo” de Caboto e Alonso de Santa Cruz: um esclarecimento 

 

Além das referências cartográficas até aqui apresentadas, existem outros três 

documentos que precisam ser integrados a esta discussão porque fazem menções 

específicas a uma “Ilha do Bom Abrigo” localizada no litoral sudeste da costa 

brasílica, a saber: o mapa-mundi atribuído a Sebastião Caboto, e o Islario e 

planisfério a partir do pólo, de Alonso de Santa Cruz (Pranchas n° 59-61). Será que 

tais menções podem ser interpretadas como as primeiras referências explícitas à 

nossa área de pesquisa? Seriam esses documentos cartográficos as provas cabais 

da importância da Ilha? 

Ambos os documentos, na verdade, referem-se a um mesmo evento, a 

expedição de Sebastião Caboto ao Rio da Prata em 1526. Apesar dos registros 

oficiais dessa viagem terem se perdido no tempo, alguns documentos esparsos 

fazem menção a ela. O cronista espanhol Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés, 

em sua Historia General y Natural de las Índias (1535-1557), fez referência a essa 

ilha e afirmou que: “Este nombre se lo dieron los españoles em este viaje de Gaboto, 

porque ali escaparon de una grand tormenta” (1944, tomo V, p.27). Essa informação 

é corroborada por um dos integrantes da expedição e autor de um dos documentos 

iconográficos que ora discutimos, Alonso de Santa Cruz. Na descrição que 

acompanha sua obra cartográfica (Islario General de Todas las islas del Mundo), 

esse cronista mencionava:  
Hay muchas isletas y peñascos, principalmente una que pasada una gran 
tormenta que tuvimos una noche em aquel mar, acaso nos hallamos á la 
mañana junto à ella, en la cual nos abrigamos, hasta que sosegó el mar de la 
de la braveza [...] (Apud, MEDINA, 1908, p.137).  

 

Seria esta a mesma “Ilha do Bom Abrigo” que atualmente conhecemos, no 

litoral sul do estado de São Paulo, localizada em frente à barra de Cananéia? Uma 

rápida análise dos dois documentos parece responder negativamente a essa 

pergunta. Quando consultamos o mapa do Islario, de Alonso de Santa Cruz, 

produzido em 1540, deparamo-nos logo com a menção à região de Cananéia, 

identificada por ele como “La Cananea”. Entretanto, diferentemente do que 

poderíamos esperar, a referência a “Y d Buen Abrigo” (Ilha do Bom Abrigo) 
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encontra-se localizada na altura do “p° d S Vicente” (porto de São Vicente), ou seja, 

bem distante da região de interesse da presente pesquisa. Essa informação é 

corroborada pelo “planisfério a partir do pólo”, realizado pelo mesmo cartógrafo 

(1542), e pelo Mapa-mundi atribuído a Caboto, datado de 1544. 

Como podemos perceber, a localização da referida ilha está aparentemente 

fora da área de nosso interesse, indicando, talvez, uma segunda região que, em 

dado momento teria ostentado o mesmo nome da nossa área de pesquisa. Essa 

interpretação se reforça quando consideramos as palavras de Herrera y Tordesillas, 

um importante cronista espanhol do século XVI. Segundo ele: 
Hai em las Costas de estas Províncias, desde la tierra del Brasil, hasta el Rio 
de la Plata, conocidos cinco, o seis Puertos raçonables: el Puerto de San 
Vicente [...] enfrente de Buen-Abrigo, Isla por donde pasa la Línea de la 
Demarcación [...] i el Puerto, é Islã de la Cananea [...] (1601, vol.1, p.144).  

 
É certo que precisamos levar em conta a imprecisão cartográfica de tais 

mapas, que apresentam nítidas distorções em relação aos conhecimentos atuais. A 

maioria dessas cartas se propõe a retratar grandes extensões de terra (por vezes 

continentais), o que dificultava a manutenção de certos padrões de 

proporcionalidade que acabavam variando conforme o olhar e o interesse pessoal 

de cada um dos autores. A situação se complica ainda mais quando consideramos a 

questão da associação entre a ilha e a linha divisória estabelecida pelo tratado de 

Tordesilhas. Sabemos, através da análise dos documentos cartográficos, que eles 

foram importantes instrumentos de disputa política pela posse dos novos territórios. 

Como argumenta o almirante Max Justo Guedes, o próprio Portugal, pretendendo 

reclamar para si o território entre Cananéia e a região do rio da Prata, em seus 

mapas oficiais “[...] deslocava para leste sua extremidade, com o que o estuário 

platino ficava no lado português do marco tordesilhano” (2001, p.404). Nesse 

sentido, é de se imaginar que Castela procedia da mesma forma e “empurrava” para 

o norte a linha divisória, levando consigo as referências geográficas associadas a 

ela. Uma vez que Alonso de Santa Cruz ocupou o posto de cosmógrafo-mor na corte 

espanhola, durante o período em que produziu suas obras cartográficas, ganha 

força a tese de uma política deliberada visando o deslocamento da linha de 

Tordesilhas para uma região mais ao norte e o conseqüente aumento das terras de 
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Castela e Aragão. Mais ainda, como afirmaram Ermelino Leitão, Antônio Paulino de 

Almeida, e Afonso d’Escragnolle Taunay, Cananéia, e não as Serras de São 

Sebastião, ao norte de São Vicente, era o ponto mais comumente aceito como 

marco divisório entre as possessões coloniais das duas coroas ibéricas (Almeida, 

1961b, p.394). 

Tudo isso abre a possibilidade de que a localização do topônimo “Bom 

Abrigo” nos mapas quinhentistas estivesse errada, tendo sido deslocada para o 

norte, como forma de levar para aí, também, a linha de demarcação. A questão, no 

entanto, é inconclusiva e a associação entre o Bom Abrigo quinhentista e o Bom 

Abrigo atual não se sustenta, pelo menos até que novas evidências sejam 

agregadas à discussão. 

 

 

3.2. As evidências materiais: 

 
 

 Mas não é apenas através das evidências “arqueográficas” que esse papel do 

Bom Abrigo como instrumento material da colonização se manifesta; existem outras 

marcas, que precisamos agregar à nossa interpretação e elas estão tanto na 

paisagem construída quanto na paisagem “percebida”, na paisagem “apropriada”. 

Comecemos, pois, por esta última, pela interpretação da ilha como um artefato.  

 Como todo artefato, a Ilha do Bom Abrigo encontra-se inserida em um 

contexto maior que é representado pelo ambiente marítimo e costeiro do sul do 

estado de São Paulo. Como sabemos, essa porção do litoral paulista apresenta, 

como uma de suas principais características, a presença de uma ampla planície 

costeira que domina grande parte de sua linha de costa, com poucas reentrâncias e, 

portanto, extremamente exposta à ação direta e intensa do ambiente oceânico. A 

isso, soma-se o fato de que as condições climáticas dessa região são notadamente 

marcadas por zonas de instabilidade e altos índices pluviométricos associados a 

tempestades. A porção oceânica compreendida entre o litoral do estado de São 

Paulo e a costa de Santa Catarina é freqüentemente o palco para os “embates” 
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entre duas zonas de alta pressão que atuam na região, o anticiclone do Atlântico Sul 

(quente) e o anticiclone polar (frio). Entre as duas, cria-se uma faixa de instabilidade 

caracterizada, inclusive, pela formação de ciclones extra-tropicais. Quando 

recorremos novamente ao texto do diário de Pero Lopes de Sousa, o tempo ruim é 

uma marca evidente no contato que tiveram com a região. Ancorados na Ilha dos 

Alcatrazes, “No quarto da modorra nos deu hua trovoada seca do essudoeste, com 

mui grande vento que nam havia homem que lhe tivesse o rosto [...]” (1964, p.38); e, 

durante a própria estada no Bom Abrigo, 
[...] Aqui nesta ilha estivemos quarenta e quatro dias: nelles nunca vimos o 
Sol; de dia e de noite nos chovêo sempre com muitas trovoadas e 
relâmpagos [...] Deram-nos tam grandes tormentas destes ventos e, tam rijos, 
como em outra nenhûa parte os vi ventar [...] (SOUSA 1964, p.39, 40).  
 

Experiência praticamente idêntica passou Hans Staden em sua segunda 

viagem ao Brasil, em 1549. Segundo seu relato, quando estavam ancorados 

também na ilha de Alcatrazes, 
[...] assaltou-nos grande tempestade do sul que nos fez receiar largassem as 
ancoras e fosse a nau arremessada sobre os rochedos [...] Afastámo-nos 
então de terra com grande perigo, pensando a cada instante que as vagas 
despedaçassem o navio [...] Durante a noite tínhamos-nos afastado tanto, 
que de manhã já não enxergamos mais a terra. Sómente muito depois, 
appareceu ella a vista, as a tempestade era tamanha, que pensamos não 
resistir [...] uma grande neblina, porém, não nos deixou reconhecer a terra [...] 
(1930, p.51).  
 

No Roteiro – Brasil de 1958, o alerta continuava: “A cerração que reina aí 

durante a monsão do S impede, por vezes, de se ver a costa” (BRASIL, 1958, 

p.100).  

A nossa experiência durante as diversas etapas de campo aí realizadas, 

também comprova essa situação. Somando-se todos os períodos em que estivemos 

em Cananéia para a realização de trabalhos no Bom Abrigo, vários dias foram 

“perdidos” em terra, devido às más condições climáticas que inviabilizavam a 

travessia da barra. Da mesma forma, salvo uma única etapa de campo, a maior 

parte dos trabalhos foi realizada com o tempo fechado e/ou sob chuva.  

Nesse contexto, o Bom Abrigo caracteriza-se por ser um excelente ponto de 

ancoragem e um guardião contra os ventos, correntes e tempestades que assolam 

essa parte do Atlântico Sul. Mais do que isso, a ilha do Bom Abrigo se caracteriza 
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como uma das poucas áreas de proteção (se não a única), entre Santos e 

Paranaguá, capaz de abrigar aquelas embarcações oceânicas do século XVI. Não é 

à toa que Hans Staden, ao sair de Alcatrazes, comentava: “[...] e pensávamos ainda 

alcançar o porto chamado Caniné [Cananéia]. Mas anoiteceu antes de chegarmos 

[...] ” (1930, p.51).  

Os ventos que assolam aquela região são predominantemente de orientação 

sudoeste-sul-sudeste-este, principalmente quando estamos falando da chegada de 

massas de instabilidade climática e de tempestades, ou seja, justamente naquelas 

condições em que um abrigo marítimo se faz adequado. Desse modo, quando 

consideramos a posição da ilha em relação à região, percebemos que ela se 

encontra protegida de norte a oeste pelos altos contrafortes da Serra do Mar que se 

estendem até a ilha do Cardoso. A sudoeste, a Ponta do Cambriu e a Ilha do mesmo 

nome, diminuem o impacto sobre o Bom Abrigo que, a despeito disso, mantém uma 

importante zona de sombra contra os ventos vindos dessa direção. Mas é 

justamente contra os temidos ventos do sul, sudeste e leste que a ilha apresenta sua 

maior condição de abrigo.  

Como podemos perceber através da representação gráfica (Prancha n°14), 

toda a porção norte da ilha funciona como um verdadeiro ancoradouro natural, que 

aumenta sua eficácia, quanto mais próximo da principal enseada, chamada “da 

Prainha”. A zona de sombra garantida pelo corpo da ilha é aumentada, ainda, pelas 

características acidentadas do seu relevo; os dois grandes morros, que, como vimos 

em nossa descrição da área de pesquisa, dominam quase que completamente a 

área total emersa dessa unidade insular, atuam como obstáculos naturais, cirando 

uma ampla zona de sombra. Da mesma forma, a ilha atua no sentido de proteger as 

embarcações aí ancoradas contra a ação das correntes e dos vagalhões marítimos 

oriundos do mar aberto. Tais características fizeram com que Rangel Pestana, em 

1883, assim a descrevesse: “Um composto de pedras tendo boas águas, a ilha 

apresenta condições de ótimo fundeadouro, abrigado de todos os ventos; é uma 

verdadeira doca natural” (Apud, ALMEIDA, 1961a, p.212. Grifo nosso). Da mesma 

forma, nas primeiras décadas do século XX, João P. Cardoso, diretor da extinta 

Comissão Geográfica, comentava: 
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Naturalmente denominaram-na Bom Abrigo, porque, quando navega-se para 
o sul com o mar agitado e se aproxima dela, nota-se uma grande diferença, 
parece que se vai entrar em um pôrto bem abrigado, tal é a proteção que 
oferece contra os temporais e o ancoradouro explendido que aí existe (apud, 
ALMEIDA, 1961a, p.211). 

 
Essa opinião era ainda corroborada por Manuel Higino dos Santos, em 

meados do mesmo século, para quem: 
Se às embarcações que ali chegam, oferece o porto de Cananéia, como 
vimos ancoradouro dos mais seguros e grande facilidade para os serviços de 
carga e descarga, em sua vizinhança toda a proteção proporciona à 
navegação em geral, qualquer que seja a direção dos ventos ou o lado de 
que provenham os vagalhões oceânicos, a ilha do Bom Abrigo [...] (1952, 
p.84). 

 

Ainda importantes é a presença dos dois aspectos do contexto submerso, 

abordados em nossa descrição da ilha. Assim, as profundidades maiores de 10 

metros presentes no entorno submerso que vai de nordeste à sudoeste, garantem 

uma excelente condição de aproximação a partir do alto mar, sem nenhum tipo de 

empecilhos ou bloqueios. Por outro lado, o fundo marinho da região norte da ilha 

apresenta profundidades entre 4,8 e 8 metros, mais favorável aos procedimentos de 

ancoragem de grandes embarcações uma vez que aumenta a eficácia do sistema de 

amarração entra a âncora e a embarcação, diminuindo a tensão permanente de todo 

o sistema. 

Também é ali que se encontra a única área de praia da ilha, ideal para a 

realização de desembarques e embarques, muito diferente dos demais trechos 

rochosos existentes. Como se não bastasse, esse ponto fica diretamente voltado 

para a entrada da barra de Cananéia, garantindo assim uma ótima condição de 

controle tanto das condições da barra, quanto da chegada de embarcações. Isso 

também ajudava muito nas expedições de exploração da região, que deveriam subir 

pela barra adentro (ou rio adentro, como se referiam os primeiros cronistas), em 

busca de informações e de víveres. A vasta rede hidrográfica, composta não 

somente pelo pólo lagamar, mas também pelos rios a ela associados, possibilitava o 

rápido deslocamento em várias direções, algo interessante para expedições de 

reconhecimento em seu processo de estabelecer contatos com os nativos, principal 

fonte de suprimentos.  
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A própria insularidade do Bom Abrigo foi um fator positivo a ser considerado 

por esses navegantes. As ilhas apresentavam, quando não habitadas, uma distância 

salutar em relação aos povos nativos que, quando desconhecidos, poderiam 

representar uma ameaça, aos olhos dos europeus. 

Outra importante característica do bom Abrigo é a oferta de aguado doce 

durante todo o ano. Como vimos, existem na ilha quatro pontos de abastecimento, 

sendo o principal aquele localizado na própria “Enseada da Prainha”, pegado à 

principal área de ancoragem. Essa disposição certamente facilitou muito as 

operações de reabastecimento das embarcações. A importância desse item era tão 

grande para as navegações oceânicas que o termo utilizado para referir-se à parada 

de um navio para realizar o reabastecimento (tanto de víveres quanto de água) era 

“aguada”. 

Juntamente com a água doce, outra demanda dos homens do mar desse 

período era madeira, muita madeira. Ela era utilizada não apenas como lenha para a 

preparação da alimentação, mas também como fonte de calor para os dias de frio. É 

importante lembrarmos que o Bom Abrigo fica justamente no caminho para o Rio da 

Prata e para o Estreito de Magalhães, ambas, regiões frias. Mas a função primordial 

da madeira na vida do homem do mar era aquela relacionada com o reparo ou 

mesmo a construção de embarcações, o principal elemento na vida no mar, sendo 

considerado a própria “tábua de salvação” (DIEGUES, 2000, p.162; RAMBELLI, 

2003, p.97). Como vimos em nossa descrição da ilha, apesar de faltar nos dias de 

hoje, o Bom Abrigo apresentava, outrora, uma exuberante vegetação, é de se 

imaginar, no mesmo padrão daquele presente hoje no atual Parque Estadual da Ilha 

do Cardoso. Área de Mata-atlântica, o Bom Abrigo sofreu o mesmo processo 

extrativista que provocou o desaparecimento desse ecossistema na maior parte do 

litoral brasileiro. Sem dúvida alguma, muito do desmatamento aí praticado esteve 

relacionado com a geração dos excedentes necessários à faina marítima das 

diferentes embarcações que aí ancoraram nos últimos quinhentos anos.  

É importante lembrarmos que nem todo tipo de madeira se presta à intrincada 

e complexa arte naval, mas isso nunca foi um problema para as reservas naturais à 

disposição dos navegantes na região de Cananéia, muito pelo contrário. Como já 
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observava Martim Francisco Ribeiro de Andrada em seu Jornais das viagens pela 

capitania de São Paulo (1803): “Esta vila bem merece o nome de pátria dos 

carpinteiros” (ROTEIROS, 1977, p.119), tendo aí surgido uma importante indústria 

naval (estaleiros), principalmente a partir de em 1711, que se dedicava tanto ao 

fabrico de naus de grande porte (SANTOS, 1952, p.55), quanto de inúmeras 

embarcações de pequeno e médio porte. Em 1782, o livro de Memórias referia-se à 

existência de 16 estaleiros em atividade (ALMEIDA, 1965, p.467). Como afirmava, 

em 1825, o Capitão de Fragata Carlos Lourenço Danckvard, aí “[...] construe-se trez 

a quatro navios por anno no belíssimo Rio da Ribeira [...]” (Apud, YOUNG, 1905, 

p.212). Essa atividade parece ter perdurado pelo menos até a primeira metade do 

século XX quando Manuel Higino dos Santos ainda detecta a exportação de 

centenas de canoas para o Rio de Janeiro (SANTOS, 1952, p.109). Essa indústria 

só se desenvolveu com a força que teve, justamente porque suas reservas naturais 

de madeiras possibilitavam esse crescimento. 

A concentração de um conjunto de condições naturais tão importantes para 

os navegantes oceânicos não poderia mesmo ter passado despercebido ao olhar 

atento dos viajantes cuja sobrevivência dependia de suas habilidades para 

interpretar os contextos ambientais e humanos aí presentes.  

A segunda evidência material do papel da ilha como vetor de colonização está 

também marcada na paisagem construída, aqui representada pelo imponente marco 

de Itacurussá, assentado na Ilha do Cardoso e já extensamente comentado por este 

trabalho. Esculpido em pedra lioz portuguesa, o marco apresenta as armas da coroa 

de Portugal encimadas pela Cruz de Malta (Prancha n°15). A data exata de sua 

implantação é foco de discussão há muito tempo, sendo apresentadas diferentes 

versões por diferentes historiadores e cronistas. Para Frei Gaspar Madre de Deus, 

Azevedo Marques e Varnhagen, entre outros, o marco foi ali colocado por Martim 

Afonso de Sousa9; para Aires do Casal, teria sido obra da expedição de Gonçalo 

Coelho, em 1503; e para Gabriel Soares de Sousa e Milliet de Saint-Adolphe, teria 

sido erguido por Cristóvão Jacques (ALMEDIA, 1961b, p.423, 426). 

                                                 
9 Entendemos que esta hipótese hoje se encontra descartada tendo em vista as informações contidas 
no atlas de Lopo-Homem/Reis, de 1519, apresentado em nosso anexo cartográfico. 
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 Independentemente do nome do navegante que o edificou, a simples 

presença do marco na nossa região de pesquisa já demonstra sua importância como 

ponto de referência náutica e como base selecionada para o processo de conquista 

levado a cabo no século XVI. Pelo menos desde Diogo Cão e de suas navegações 

africanas durante o século XV, os nautas portugueses haviam estabelecido a prática 

de edificar marcos em pontos específicos relacionados com suas viagens de 

exploração e de conquista de novas porções marítimas. De uma maneira geral, os 

locais escolhidos para a implantação de tais instrumentos de conquista eram 

aqueles que, sob os olhos europeus, apresentavam as condições mais adequadas e 

interessantes para suas pretensões comerciais ou que congregassem aquelas 

características ideais de suporte à faina marítima que embasava o próprio 

movimento de expansão. Aqui, temos uma questão recorrentemente esquecida pela 

historiografia, porém extremamente importante para nós: o caráter náutico desses 

elementos. Sempre localizados em bons portos e à beira mar, mais do que simples 

aparatos simbólicos, esses marcos tinham a função prática de servir como 

instrumentos indicativos das novas rotas oceânicas; assim, atuavam da mesma 

forma que os elementos paisagísticos comentados no início deste capítulo, tendo 

ainda a seu favor o fato de serem inconfundíveis, ou seja, de não dependerem tanto 

de impressões relativas, como aquelas a que estavam sujeitos os marcos 

paisagísticos citados pelos diferentes roteiros.   

Mais do que isso, não podemos nos esquecer que tão importante quanto a 

posse das terras era o controle de mares, rotas e portos, que, como vimos, eram os 

verdadeiros vetores da conquista e da obtenção da prosperidade econômica tão 

almejada. Sendo assim, os marcos de possessão aqui referidos precisam ser 

entendidos não apenas como elementos de dominação territorial, mas, também, 

como instrumentos de dominação marítima, e é exatamente aqui que sua 

importância para o Bom Abrigo se revela.  

 Assim, o marco de Itacurussá foi assentado naquela ponta de mesmo nome 

que se projeta a partir da Ilha do Cardoso em direção ao Bom Abrigo. Mais ainda, é 

importante notarmos que esse local apresenta uma nítida relação justamente com a 

Enseada da Prainha, não por acaso, como visto, o principal ponto de ancoragem das 

 179



embarcações que aí buscavam refúgio. Durante os trabalhos de retirada do marco 

original, que foi substituído por uma réplica em função de uma tentativa de roubo por 

parte de estrangeiros, encontramos várias referências que atestam essa relação 

direta. Em todos os documentos transcritos por Paulino de Almeida que dão conta 

dos procedimentos e informes legais sobre a operação, a referência de localização 

do marco sempre cita o fato de encontrar-se “em frente à ilha do Bom Abrigo”.  

Talvez a menção mais significativa seja a do próprio Auto de remoção, onde 

consta a seguinte declaração do Fiscal da Câmara de Cananéia: 
Encontramos o mesmo ‘Marco’ em posição voltada ou fazendo frente para a 
ilha chamada do ‘Bom Abrigo’, que fica ao sul da barra de Cananéa, e a 
Oeste desta ilha está situado o promontório denominado ‘Itacurussá’. 
Desembaraçado do lugar o ‘marco’, á sua frente para o lado do ‘Bom Abrigo’, 
na distância de seis metros encontramos um dos dous ‘tenentes’, que estava 
cahido entre pedras naturaes próprias do lugar, sobre a terra firme da praia 
do Oceano (Apud ALMEDA, 1961b, p.432). 
 

Como dito no segundo capítulo deste trabalho, realizamos uma vistoria do 

local, procurando entender essa relação espacial entre esses dois compartimentos 

paisagísticos. A partir da enseada do Abrigo, a linha de costa da Ilha do Cardoso é a 

porção territorial mais próxima a ser avistada; do topo do “morro do farol” tem-se 

uma clara percepção da ponta de Itacurussá. Comumente identificada como terra 

firme, e não como ilha, essa porção litorânea era o primeiro local naturalmente 

buscado por aqueles navegantes em reconhecimento dessas novas paragens.  

Seria mera coincidência o fato de ter se escolhido a ponta de  Itacurussá, 

localizada bem em frente a essa ilha, como ponto estratégico para a colocação dos 

marcos de possessão portugueses? Parece-nos óbvio que não! Sua localização 

repousa no fato de ser esta ilha, o melhor e mais abrigado ponto de ancoragem para 

navios que buscavam abrigo, aguada ou demandavam a barra. Assim, a ponta de 

Itacurussá atuava como um grande cartão de “boas vindas” e avisava aos 

navegantes a quem pertencia àquelas terras e mares. Fica evidente, portanto, que 

sua localização estratégica está diretamente relacionada ao importante papel 

náutico desempenhado pela Ilha do Bom Abrigo (Prancha n°16).  

A comprovação do sucesso dessa função marítima do marco de Itacurussá e 

de sua localização estratégica, postado em frente ao Bom Abrigo, pode ser 

verificada através da sua inclusão na cartografia histórica do próprio século XVI.  
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A mais antiga menção que pudemos encontrar sobre esse exemplar de 

cultura material é a do Atlas de Lopo Homem - Reinéis, de 1519, onde, logo abaixo 

da referência de “Cananea” encontramos a menção à “Ponta do Padrão”. Um mapa 

anônimo português, datado de 1538, também identificava uma “Pont. do padram”, 

nesse mesmo local. Além deles, esse topônimo é novamente citado nos Atlas de 

Diogo-Homem de 1558 e de 1561, em um mapa anônimo datado de 1560, presente 

em um edição do Livro de Marinharia de João de Lisboa, além de constar de um 

mapa de Luiz Teixeira, de 1586, onde se encontram também demarcadas as 

Capitanias Hereditárias do Brasil (Pranchas n°49-54 do anexo).  

De qualquer forma, já no início do século XVI, esse marco da presença 

européia em terras brasílicas agregava novos significados e transformava a 

paisagem litorânea de Cananéia, afastando-a dos desígnios das sociedades 

indígenas e associando-a definitivamente às pretensões de domínio europeu. O 

marco representa a materialização das intenções de posse e de subjugo das novas 

terras e mares a uma nova realidade. A própria matéria-prima escolhida para servir 

de base a esse monumento já nos revela muito sobre seu significado. A solidez de 

sua estrutura, erguida, não em madeira ou outro material qualquer menos resistente, 

mas sim em pedra, apresenta uma mensagem clara no sentido de um vínculo 

permanente e resistente ao tempo. Ainda que inanimado e ausente de vida, foi 

erguido com a intenção de servir, simbólica e materialmente, como uma estrutura de 

ocupação que garantia as pretensões de posse, principalmente em relação às 

demais potências européias, tão intensamente e legalmente associadas à prática de 

um domínio efetivo da área reclamada. Isso só se deu justamente pelo fato de que 

essa porção insular do litoral paulista desempenhava desde aquela época um 

importante papel como ponto de referência, de abrigo e de abastecimento para 

todas aquelas naus que demandavam essas águas. Nesse sentido, essas 

evidências são também uma comprovação do uso da ilha enquanto um porto natural 

a serviço das sociedades mercantis européias em sua atividade de dominação e 

exploração econômica do “Novo Continente”. Nesse mesmo sentido, o marco era, 

também, a garantia de uma presença constante e materialmente vivenciada, dos 

novos agentes europeus, junto às comunidades indígenas, efetivamente “marcando” 
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suas intenções de retorno, continuidade, permanência e principalmente, 

transformação. 

   

Conclusão: 
 

A partir de tudo que foi exposto nas páginas anteriores, percebemos que a 

região de Cananéia foi um importante marco de referência náutica do processo de 

conquista das “novas terras descobertas” por parte das sociedades européias. Não 

há dúvidas, também, de que a principal estrutura náutica que fundamentou toda 

essa importância foi a Ilha do Bom Abrigo.  Em suas ações operacionais de 

conquista, os navegantes europeus se depararam com a necessidade de dar conta 

de uma nova “realidade” material e imaterial, que os levou a desenvolver novas 

posturas, novos conceitos e novos mecanismos de ação. O resultado dessa 

necessidade prática foi a forja de um conhecimento sobre os “modos de fazer” que 

se manifestou através do “reconhecimento”, do processo de transformação do 

chamado “não lugar” do espaço desconhecido em um universo de domínio, em um 

espaço de trabalho, vivência e de poder. O “Mar” foi o primeiro elemento a conhecer 

essa progressiva apropriação que o distanciou das antigas estruturas do “Mar 

Tenebroso” medieval e o transformou no “Mar-Oceano” moderno, mapeado e 

nominalmente conhecido. Segundo Magalhães Godinho,  
O homem vem assim a situar-se no espaço porque inventa os instrumentos 
para nele operar, graças aos quais o reconstrói pela referenciação de 
posições, medida de distâncias, determinação de formas, isto é, 
configurações, proporção de dimensões: é o espaço mítico, construído pela 
função simbolizadora, que se desagrega, para ceder lugar ao espaço da 
função do real (1984, vol.1, p.24). 

 

Diferentemente do que possamos pensar, esse “reconhecimento”, esse 

processo de “nominação” não foi apenas um elemento de construção ideológica, 

mas manteve profundas relações com as estratégias de sobrevivência prática dos 

nautas e, consequentemente, com a sobrevivência material do próprio movimento da 

Conquista. Saber “onde” e “como” chegar, e “o que buscar” em momentos de 

necessidade, foram condições fundamentais para a sobrevivência material dos 

agentes envolvidos nesse processo. Assim, os marcadores geográficos, os locais 
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pré-estabelecidos, que balizavam o caminho eram os guias que impediam as 

diversas expedições de simplesmente se perderem e perecerem ao longo dos 

extenuantes e incógnitos percursos transatlânticos. Sem eles, e a constante 

reorganização dos ânimos que cada ponto reconhecido e superado trazia aos 

espíritos dos nautas, o governo dessas viagens estaria invariavelmente 

comprometido, e se todas as viagens transoceânicas que formaram o movimento da 

Conquista dependessem da sorte ou de um clima de instabilidade tão grande, ela 

estaria indubitavelmente ameaçada, quando não, irremediavelmente condenada ao 

fracasso.  

Nesse mesmo sentido, como bem argumenta o antropólogo marítimo Antônio 

Carlos Diegues: 
A simbologia do barco, em muitas línguas é equivalente a esquife ou féretro, 
presente em quase todos os ex-votos marítimos, tem um significado especial, 
mesmo antes do cristianismo. Ela é a tábua ou o caixão que separa o 
marinheiro da própria morte, ou em último caso, é o seu próprio féretro em 
caso de naufrágio (2000, p.162). 

 
A Ilha do Bom Abrigo, com seu porto seguro em uma região de constante 

instabilidade climática, com suas fontes de água doce e sua proximidade com uma 

região farta em recursos alimentares, como era (e ainda é) a área lagamar de 

Cananéia, garantia a sobrevivência de “máquinas” (as embarcações) e homens, 

incentivando e viabilizando a reprodução de um sistema de relações que levaria à 

organização de uma nova sociedade e de um novo espaço de vivência.  

Não podemos nos esquecer, aqui, que os espaços marítimos, e não os 

terrestres foram as primeiras arenas de tensão e de disputa, inicialmente entre o 

elemento autóctone e o invasor europeu e, posteriormente, entre as próprias 

potências européias. Nesse sentido, o Bom Abrigo, enquanto estrutura marítima foi 

rapidamente percebida como um novo espaço de poder e de dominação. 

Embarcações, marinheiros e marcos possessórios, materialmente transformaram 

essa paisagem marítima, induzindo a formação de novas configurações regionais, 

novas regras de circulação, novas simbologias e uma nova forma de ocupação do 

espaço. Ao fim e ao cabo, esse processo trouxe consigo, para o litoral paulista, uma 

onda de invasão perpetrada por elementos europeus, que provocaram uma profunda 

transformação tanto em relação aos aspectos de estruturação e organização dos 
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“modos de viver”, quanto em relação à alteração das paisagens naturais e 

construídas (indígenas). A união desses dois fatores provocou a formação de uma 

nova dinâmica na nossa área de pesquisa, agora definitivamente atrelada à lógica 

mercantil-capitalista das sociedades européias e, mais uma vez, o Bom Abrigo seria 

chamado a participar e dar a sua “contribuição”. 
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CAPÍTULO 4 - Portos, rotas e comércio10: a construção mercantil-capitalista de 
um espaço marítimo. 

 
 

O segundo papel desempenhado pela Ilha do Bom Abrigo no processo de 

construção e desenvolvimento das sociedades históricas em território brasílico, e em 

especial na região da planície costeira de Cananéia-Iguape, foi o de servir como 

equipamento infra-estrutural a serviço do caráter mercantil-capitalista da sociedade 

que se formou a partir da Conquista. Em verdade, esse pode também ser 

considerado o objetivo último e, portanto, o estágio final desse mesmo movimento, 

na medida em que organiza a derradeira transformação do espaço e das relações 

sociais até então presentes, em uma organicidade funcional e material 

completamente nova, resultante da interação dinâmica entre os diferentes agentes 

envolvidos na forja de uma sociedade que não era nem européia, nem indígena, 

nem africana, mas uma construção singular a partir de todas elas.  

Como não poderia deixar de ser, o Mar foi um dos espaços a sofrer essa 

transformação, sendo a principal ferramenta operacional que garantia a circulação 

de capital humano, capital intelectual, matérias-primas e produtos acabados. Assim, 

as diferentes atividades extrativas/produtivas que se instalaram em território brasílico 

estiveram, desde logo, dependentes de sua relação com os ambientes aquáticos, 

seja na faina diária de sua exploração/produção, seja na dependência de uma 

estrutura marítima ou fluvial que se responsabilizasse pelo transporte dessa 

produção para as áreas de destino. Nas palavras do próprio Karl Marx, “... 

economicamente considerada, a condição espacial, o ato de trazer o produto ao 

mercado, pertence ao próprio processo de produção. O produto está realmente 

acabado quando está no mercado” (Apud, HARVEY, 2005, p.49).  

Da mesma maneira, precisamos considerar a chegada dos demais gêneros 

de sustentação diária das comunidades, tanto em relação a bens de produção e de 

consumo (geralmente produtos industrializados), quanto em relação a questões mais 

                                                 
10 Tomamos de empréstimo, aqui, o título do V Simpósio da APUH, realizado em 1971 e cujos Anais 
representam um dos poucos exemplares bibliográficos desse período dedicados à temática marítima. 
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subjetivas como informações de cunho político, religioso ou mesmo pessoal. Nesse 

sentido, o papel de uma cultura aquática, aqui, não deve ser encarado meramente 

como coadjuvante, mas como uma estrutura sem a qual a funcionalidade dessas 

sociedades estaria comprometida, inclusive no que se refere à sua própria 

existência.  

Sendo assim, a exemplo do que havia sido implementado no período da 

Conquista, toda uma série de estruturas e símbolos foi desenvolvida com o intuito de 

garantir a efetiva realização dos diferentes sistemas de produção e de trocas 

envolvidos na prática mercantil-capitalista. Como argumenta o Harvey, baseando-se 

em Marx:  
Toda forma de mobilidade geográfica de capital requer infraestruturas 
espaciais e seguras para funcionar efetivamente [...] Provavelmente, a 
capacidade de mover mercadorias depende da construção de um sistema de 
transportes sofisticado, eficiente e estável, amparado por todo um conjunto de 
infra-estruturas sociais e físicas [...], facilitando e assegurando a troca (2005, 
p.148). 

 

Nesse sentido, o Bom Abrigo logo se mostrou uma ferramenta eficaz tanto em 

nível local, para aquelas comunidades lagamares de Cananéia-Iguape, quanto em 

nível macro-regional, para o sistema viário marítimo do Atlântico Sul. 

 

 

4.1. De abrigo a porto: 

 
 

O fato de a região de Cananéia-Iguape, através do Bom Abrigo, ter se 

transformado em uma importante estrutura náutica da Conquista, fez com que ela 

também rapidamente testemunhasse uma incipiência no processo de exploração 

colonial e no comércio marítimo. Em verdade, essa planície costeira desde cedo 

esteve incorporada àquele sistema de produção que caracterizou o território 

paulista, vinculado às atividades bandeiristas de preação de índios e busca de 

metais preciosos, e à produção de gêneros alimentícios para um mercado interno 

(principalmente Santos e Rio de Janeiro) e mesmo “externo” (região platina), que era 

extremamente dinâmico.  
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Já no início do século XVI, Cananéia estava organizada, sob a tutela do 

famoso “bacharel”, para prestar uma série de serviços às esquadras que buscavam 

as novas terras. Nesse primeiro momento da exploração da Terra de Santa Cruz, a 

prática do escambo era a base corrente da interação econômica, marcada, como 

sabemos, pelas trocas de produtos entre nativos e “estrangeiros”. Interessados na 

água, nos mantimentos necessários para a matalotagem das naus que por aqui 

chegavam depois de uma longa e penosa travessia oceânica, nos elementos 

tropicais considerados exóticos como pássaros ou mesmo índios, e no famoso “pau-

de-tinta” (pau-brasil), os navegantes lançavam mão de qualquer produto de que 

dispunham como moeda de troca. Como vimos, pelo menos, as expedições de 

Martim Afonso de Souza e a de Cabeza de Vaca haviam parado aí para realizar 

esse tipo de intercâmbio comercial. 

Mas não foi somente do abastecimento das “máquinas” da Conquista que 

sobreviveu Cananéia nesses primeiros anos dos quinhentos. Logo o sistema de 

exploração colonial se fez sentir com toda a sua força, com o início das exportações 

dos primeiros escravos indígenas. Segundo Ellis, em sua contribuição à História da 

Civilização Brasileira: 
[...] o índio [...] constituiu ‘mercadoria’ de exportação para outras capitanias. 
Esse tipo de comércio já era praticado desde a época em que os 
portugueses, João Ramalho, Antônio Rodrigues e o Bacharel de Cananéia 
viviam no litoral vicentino e imediações a capturar índios e a negociá-los para 
outras regiões”; e, mais adiante, “Dois centros de comércio existiam [...]: o de 
Tumiaru, no antigo povoado que precedeu a vila de S. Vicente e o de 
Cananéia [...] (1960, p.278, 282).  

 
Ao que tudo indica, esse comércio não era apenas regional. Os navios da 

viagem de João de Lisboa em 1514, que haviam, como vimos, descoberto o Rio da 

Prata, já retornavam à Europa com “peças” adquiridas em portos do sul e sudeste do 

Brasil. No final do texto da Nova Gazeta da Terra do Brasil, que relata os eventos 

dessa viagem, o agente comercial que o redigiu (empregado da poderosa casa 

comercial dos Fugger, na Ilha da Madeira), antevendo as possibilidades lucrativas 

de tal comércio, mencionava: 
O navio está, sob a coberta, carregado de pau-brasil e na coberta está cheio 
de rapazes e raparigas comprados. Pouco custaram aos portugueses, pois na 
maior parte foram dados por livre vontade, porque o povo de lá pensa que 
seus filhos vão para a terra prometida (Apud RIBEIRO, 1992, p.114). 
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Apesar de não podermos contar com referências sobre a origem específica de 

tais “escravos”, é possível que muitos desses cativos tenham vindo da região de 

Cananéia, captados pelos agentes do Bacharel junto aos assentamentos indígenas 

que lá existiam, ou tenham sido embarcados lá mesmo. Não podemos nos esquecer 

que o Rio da Prata não foi o único porto pelo qual passou a expedição; segundo o 

mesmo documento: “E quando voltaram para a costa ou lado do Brasil, para Oeste, 

acharam muitos rios bons, isto é, rios e portos, do mesmo modo que durante a 

navegação para lá. São bem povoados, isto é, cheios de gente ou muito habitados” 

(RIBEIRO, 1992, p.113). A localização estratégica de Cananéia e da Ilha do Bom 

Abrigo, exatamente no caminho para e na volta do Rio da Prata, faz da região uma 

possibilidade óbvia como abrigo das naus e ponto de comércio da expedição em 

questão.  

Os relatos sobre a viagem de Diego Garcia (1526-27) são bem mais 

específicos e apontam São Vicente e Cananéia como os principais portos de origem 

de sua carga humana. Segundo o relato oficial, já na viagem de ida, os nautas 

firmaram um contrato com os portugueses estabelecidos em São Vicente para 

realizar o transporte e comercialização de 800 escravos indígenas:  
[...] y este Bachiller com sus yernos, y hicieron comigo uma carta de 
fletamiento para que las truxese em Espana com la nao grande ochocientos 
esclavos, é yo lo hice com acuerdo de todos mis officiales é contadores é 
tesoreros [...] (GARCIA, 1852, p.09).  

 

Entretanto, não foi somente o porto de São Vicente que foi visitado por esses 

navegantes em busca do precioso carregamento. Quando consultamos os autos da 

Información levantada em Sevilla para averiguar los índios, que Diego Garcia y 

Sebastián Caboto habían llevado á Espana desde el Rio de la Plata (feita em 

dezembro de 1530), encontramos o relato de Juan Lopes de Pravía, tesoureiro da 

armada de Diego Garcia, onde consta o seguinte: 
Perguntado si los dichos indios é indias son esclavos é por qué cabsa lo son 
é donde los hubieron, dijo que los dichos indios é indias que dicho tiene son 
esclavos é esclavas, é los compraron ele l puerto de San Vicente é de la 
Cananea, del dicho Gonzalo y del bachiller su suegro [...] (Apud Medina, 
1908, vol.2, p.173).  
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Fica evidente, portanto, que a armada, ou pelo menos algum dos navios sob o 

comando de Diego Garcia dirigiu-se a Cananéia para realizar a operação comercial 

de aquisição dos escravos. Já vimos pela presença do Bacharel em Cananéia 

quando da chegada de Martim Afonso de Souza e da ação de Gonçalo de Acosta 

(um de seus genros) na esquadra de Cabeza de Vaca, que esse era um local de 

suma importância para os tráficos que tais indivíduos realizavam com os diversos 

nautas europeus.  

A tradição escravista parece ter perdurado pelo século XVII adentro, quando 

Cananéia ainda era o ponto de partida de várias expedições de apresamento, como 

se percebe pelo pedido do governador do vice-reino do Prata, Fernando Arias de 

Saavedra, ao rei da Espanha, em 1609, para que extinguisse essa povoação (que 

acreditava estar em terras espanholas) e se impedisse, assim, a ação de preação de 

índios do Guairá levada a cabo pelos portugueses aí estabelecidos: 
[...] y por solo este respecto acia Vuestra Magestad de mandar depoblar el 
puble cuelo que los portugueses tienen comencado a hacer em la Cananea 
porque demas de aquello esta em la coronona de castilla y no em la de 
portugal y ellos pretendem yrse entrando se evitara el yr llevando tanta gente 
desta província del biaca al brasil della resgatada y della a fuerca de armas y 
que los tienen y aun bendem por esclavos y tienen esto nombre entre ellos 
(ANNAES, 1922, p.303).  
 

A atividade extrativista do ouro que, durante o século XVI, como já comentava 

Sérgio Buarque de Holanda, era realizada em maior grau entre Iguape e Paranaguá, 

foi outra atividade incentivadora da vinda de navios, portugueses e não portugueses, 

para essa região (1960, p.255, tomo I, Vol. 2). A continuidade das explorações 

dessas jazidas auríferas nos séculos XVII e mesmo XVIII já fazia, por exemplo, com 

que autoridades coloniais para lá se deslocassem, como Eleodoro Ébano Pereira, 

entre 1645 e 1647, para organizar os serviços de exploração mineralógica e a 

salvaguarda dos direitos reais (MARTINS, 1939, p.277), e Salvador Correia de Sá e 

Benevides, em 1660, então Governador do Rio de Janeiro e Administrador Geral das 

Minas da Repartição Sul (SANTOS, 1850, p.42).  

Da mesma forma, o inglês Maynard, em 1670, através de carta pessoal, 

comentava que as pequenas povoações de São Vicente, Paranaguá, Cananéia e 

Santos: 
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[...] são providos do que precisam pela Europa, por meio de barcos que vêm 
do Rio de Janeiro, ao longo da costa, e que, segundo estou informado, 
gostariam de entreter um tráfico com quem quer que lhes trouxesse aqueles 
artigos; de onde se conclui que, com o tempo, poderíamos negociar com os 
naturais da região, que nos forneceriam ouro em troca de manufaturas 
inglesas (Apud BOXER, 1973, p.393). 
 

Uma informação passada ao Conselho Ultramarino pelo Ouvidor do Rio de 

Janeiro nos informa que por volta de 1675/78, Cananéia já contava com bom 

comércio e uma frota de barcos próprios (ALMEIDA, 1962, p.218). Este comércio e a 

frota certamente estavam relacionados com a exportação de gêneros alimentícios, 

principalmente a farinha de mandioca que era exportada para diversas partes do 

Brasil. Assim, na segunda metade do século XVII o Padre Luís Pereira de Campos, 

em suas reflexões sobre a importância de uma ocupação mais efetiva das regiões 

mais ao sul, comentava:  
[...] que as terras que correm de Cananéa para o sul são muitas e muito 
férteis; a prova é a experiência que sendo lá mui poucos os moradores, o 
principal sustento de gente de guerra do Rio e ainda da Baía, são as farinhas 
e legumes que vêem daquelas partes... (Apud PORTO, 1954, p.363).  
 

Em 1679, Dom Manoel Lobo oficiava à Câmara de Paranaguá para que se 

preparasse para o abastecimento da expedição fundadora da Colônia do 

Sacramento, caso os mantimentos de farinha de Cananéia não fossem suficientes; a 

invasão francesa do Rio de Janeiro em 1711 também exigia dessas praças o envio 

de farinha e peixe seco (Santos, 1850, p.54; 65). A partir de tal demanda, como nos 

conta a documentação dos códices da Descrição Primeira Em Que Se Tratam Os 

Casos Memoráveis Acontecidos N’Esta Villa de Cananéa, no ano de 1734 esta vila 

já contava com; 
[...] opulentos lavradores, de cujas fabricas, com a somma de muitos 
alqueires de farinha de mandioca, repartida ou vendida por repetidas 
embarcações, que para este ponto vinham carregar do dito gênero, se 
ajudava a sustentar a cidade do Rio de Janeiro e as praças de Santos, Santa 
Catarina, do Rio Grande e da Colônia (Apud ALMEIDA, 1967, p.602-603). 
 

Mas nem só de farinha vivia o tráfico marítimo dessa região. Em 1722, D. 

João V autorizava as vilas do sul a 
[...] ir commerciar em suas embarcações a nova Colônia do Sacramento...as 
Madeiras e Cal de ostras de que há tanta fartura, nas ditas terras, que se 
acha em montes, telha e tijolo; que para se fabricar, há muito barro; e dos 
mais frutos da terra [...] (Apud Santos, 1850, p.123). 
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As cargas de cal provenientes da exploração dos sambaquis continuavam a 

somar um importante fluxo de comércio em 1787, como atesta o texto da Descrição 

Primeira, mencionado acima (ALMEIDA, 1967, p.609). Essa exploração comercial 

dos sambaquis da região continuou até bem recentemente (século XX), tendo 

deixado suas marcas em diversos sambaquis da região. Demartini, em seu trabalho 

de doutorado, encontrou, na Ilha do Cardoso, o que tudo indica ser um dos fornos 

utilizados para essa atividade, o sítio Barreirinho, como consta de seu cadastro 

sobre a mesma ilha. Outro sítio identificado pela pesquisadora a apresentar sinais 

dessa exploração foi o Cachoeira Grande, que teria servido como fonte de matéria-

prima para os edifícios da serraria ali instalada, mas que também teria sido 

explorado comercialmente, inclusive com a instalação de uma fábrica, segundo a 

informação de Paulino de Almeida, na primeira metade do século XX (DEMARTINI, 

2003, p.107; 114). 

Da mesma forma, a exploração de madeiras (outro importante “fruto” da terra, 

como já mencionamos) também deixou seus vestígios, tendo durado de forma 

importante até pelo menos o início do século XX. Utilizada como um dos principais 

materiais de construção de embarcações e edifícios, a madeira também servia como 

fonte de energia e de calor, sendo muito importante para uma Europa combalida em 

recursos naturais dilapidados de forma constante durante séculos e séculos. A 

importância de tal comércio desde os primórdios da Conquista (lembremos que os 

navios de João de Lisboa, em 1514, retornavam ao reino com os porões repletos de 

madeiras, como vimos no texto da Nova Gazeta da Terra do Brasil) se fazia sentir na 

paisagem de Iguape e Paranaguá já na virada do século XVIII para o XIX, quando 

ambas as vilas apresentavam um importante desmatamento em seus territórios 

(DEAN, 1997, p.152).  

Segundo um dos relatórios sobre a situação dessas reservas naturais, os 

carregamentos de madeira constituíam, então, um dos principais comércios dessa 

região, sendo exportados para o Rio de Janeiro e Bahia. A preocupação era 

tamanha com a delapidação dessa matéria-prima tão importante que por esse 

mesmo período, “... cinco reservas reais foram estabelecidas e demarcadas entre 

Paranaguá e Santos” (DEAN, 1997, p.152). Em Cananéia, essa atividade exportava 
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cerca de 80 dúzias de taboado em 1837 (ALMEIDA, 1961b, p.504). Demartini 

comprovou a importância dessa atividade, tendo catalogado duas ruínas históricas 

provavelmente do século XIX, relacionados com a extração e processamento de 

madeiras na ilha do Cardoso, os sítios da Cachoeira Grande (mencionado acima) e 

da Cachoeira do Cambriú (2003, p.102-108; 112-114). Organizadas em edificações 

construídas em pedra e com a presença de maquinário sofisticado, as serrarias 

denotavam um alto grau de profissionalização e uma produção nitidamente 

capitalista que entretanto certamente seguia uma tradição pretérita.  

Outro produto era a aguardente, já mencionada com destaque nos 

Provimentos dos Ouvidores para os anos de 1675 e 1682 (ALMEIDA, 1971, p.510-

511), cuja produção incentivava um aumento dos impostos sobre ela incididos, em 

1772 (ALMEIDA, 1967, p.605), e que perdurou até o século XIX, então concentrada, 

ao que parece, na Ilha do Cardoso (ALMEIDA, 1961a, p.216, 231) que, segundo 

estatísticas de 1837, contava com três engenhos exportando doze canadas e meia 

(ALMEIDA, 1961b, p.504).  

Entretanto, o arroz foi a cultura por excelência que assumiu a ponta do 

comércio a partir do século XIX. Esse último elemento agrícola foi extremamente 

importante para a região e é justamente desse ciclo que possuímos as maiores 

informações arqueológicas históricas, que tratam, basicamente, da cultura material e 

do padrão de assentamento das antigas fazendas de arroz que aí se estabeleceram, 

com os trabalhos de Franchi (1999), Cáli (1999) e o de Demartini (2003), já citado.  

Além disso, os próprios ambientes aquáticos eram, também, ambientes de 

produção. Ali se desenvolvera também a coleta de pérolas, como nos relata o 

cronista Frei Vicente do Salvador (1627), afirmando que por volta de 1589, o 

Governador Geral do Brasil, D. Francisco de Sousa, “... mandou a Sua Majestade 

com outras mostras de pérolas, que se achavam no esparcel da Cananéia e em 

outras partes...” (1965, p.336). A indústria de pescados era extremamente atuante e 

servia também para suprir os mercados regionais mais necessitados, como já vimos 

na solicitação do Rio de Janeiro de 1711. A mesma autorização de comércio 

expedida por D. João V em 1722, já referida, também faz menção ao pescado como 

um importante produto de exportação dessas vilas do sul; esse era um produto tão 
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importante que disputas entre Cananéia e Paranaguá, pelas áreas de melhor 

rendimento já existiam em 1730, tendo demandado a intervenção do governador 

geral da capitania (SANTOS, 1850, p.139). 

Houve também, como já enfocamos, o desenvolvimento de uma importante 

indústria naval (estaleiros), principalmente a partir de em 1711, que dedicava-se 

tanto ao fabrico de naus de grande porte (SANTOS, 1952, p.55), quanto de 

inúmeras embarcações de pequeno e médio porte. Em 1782, o livro de Memórias 

referia-se à existência de 16 estaleiros em atividade (ALMEIDA, 1965, p.467). Como 

afirmava, em 1825, o Capitão de Fragata Carlos Lourenço Danckvard, aí “[...] 

construe-se trez a quatro navios por anno no belíssimo Rio da Ribeira [...]” (Apud 

YOUNG, 1904, p.212). Essa atividade parece ter perdurado pelo menos até a 

primeira metade do século XX quando Manuel Higino dos Santos ainda detecta a 

exportação de centenas de canoas para o Rio de Janeiro (SANTOS, 1952, p.109).  

Todos esses processos de produção, entretanto, não podem ser vinculados 

apenas ao ambiente terrestre, tendo incluído uma necessária participação dos 

ambientes aquáticos, como dito anteriormente. Quando o mar não era o próprio 

ambiente de produção, ele era o vetor através do qual eram movimentadas as 

riquezas mais preciosas e, também, os elementos mais comuns da vida cotidiana 

das sociedades lagamares. Não podemos deixar de considerar que parte do fôlego 

da produção naval desenvolvida nos estaleiros da região vinha de demandas da 

própria comunidade, em seu esforço de sanar a necessidade de exportação de seus 

produtos e importação dos gêneros de que mais necessitava (ALMEIDA, 1968a, 

p.230). Segundo o cronista Antônio Vieira dos Santos em sua Memórias de 

Paranaguá, durante o período imperial, dos estaleiros de Cananéia saíram mais de 

200 embarcações destinadas ao comércio das vilas lagamares (Apud ALMEIDA, 

1968a, p.231).  

Muitos dos indivíduos vinculados à produção naval deram início a essa 

atividade a partir de demandas próprias, visando os lucros advindos do comércio de 

cabotagem, como foi o caso do Sargento-mor Francisco Gago da Câmara, em 

meados do século XVIII (ALMEIDA, 1968b, p.431) e de João Gomes da Silva em 

1834 (ALMEIDA, 1965, p.468). É significativo também lembrarmos que, assim como 
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Francisco Gago da Câmara, boa parte dos elementos detentores dos maiores 

cargos públicos em Cananéia e Iguape (Sargentos e Capitães-mor) nos séculos 

XVIII e XIX, estiveram vinculados a essa atividade e foram proprietários de 

embarcações, como se apreende de alguns registros de compra e venda presentes 

nos Livros de Registros de Documentos da vila de Cananéia entre 1701-1757 

(ALMEIDA, 1968c, p.484-493), e das informações sobre a vida desses oficiais 

públicos (ALMEIDA, 1968b, p.429-445). 

Talvez, o exemplo mais consciente dessa relação de dependência esteja na 

observação feita pelo cidadão iguapense Luiz Kruchely, em 1861, na qual, ao 

afirmar sua preocupação com o assoreamento provocado pela abertura do Valo 

Grande, declarou: “A cidade de Iguape de cuja toda sua existência está no 

commercio e no embarque de seus arrozes, privado do seu porto cahirá em um 

completo abandono [...]” (Apud YOUNG, 1904, p.314-315). Não apenas para a 

cultura do arroz do século XIX, precisamos compreender que essa foi uma 

característica intrínseca a todas as atividades produtivas da planície costeira de 

Cananéia-Iguape desde o período da Conquista. Desse modo, na base da 

sociedade histórica lagamar estava todo um complexo sistema de transporte 

marítimo construído, por sua vez, sobre uma ampla e variada cultura material que 

englobava, não apenas as embarcações e seus aparatos funcionais, mas também, 

símbolos e espaços geográficos, entre eles o Bom Abrigo. 

 Assim, essa unidade insular passou a servir como uma grande estrutura 

balizadora, marcadora da entrada da barra de Cananéia e, conseqüentemente, do 

acesso aos portos interiores dessa vila e também de Iguape (ALMEIDA, 1961a, 

p.211). Buscando ou trazendo mercadorias, o Bom Abrigo era o marco territorial que 

todas as embarcações visavam e esperavam encontrar em demanda dos portos 

dessa região. Não podemos nos esquecer que era através dessa barra, formada 

pela ponta sul da Ilha Comprida, que ocorria a maior parte do trânsito de 

embarcações, mesmo para aquelas com destino a Iguape, uma vez que a barra de 

Icapara era considerada muito mais perigosa.  

Aqui, entramos em uma discussão importante que envolve tanto os 

procedimentos operacionais de navegação das embarcações, quanto as condições 
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naturais específicas da nossa região de estudo, ou seja, as duas principais bases 

materiais da cultura marítima. Sobre a primeira questão apontada acima, como bem 

analisa Hutter: 
Deve ser lembrado também que a entrada e a saída dos portos, tratando-se 
da navegação à vela, requeria muita habilidade por parte da tripulação, dadas 
as difíceis e, por vezes, perigosas manobras necessárias até a ancoragem e 
daí o alerta aos navegantes [...] Em se tratando dos rios, a entrada dos navios 
em alguns deles era bastante problemática ficando na dependência da 
profundidade, da largura e das marés [...] Nos rios os bancos de areia eram 
um empecilho à navegação correndo risco ou de encalhar o navio ou de 
raspar o casco, o que poderia danificá-lo (2005, p.223, 243). 
 

Quando correlacionamos essa condição operacional da navegação com a 

nossa área de pesquisa, fica clara a importância da barra de Cananéia. Como 

observava Azevedo Marques em 1876, a: 
Barra da Capara – É a barra que forma o continente em que está assente a 
cidade de Iguape e a ilha de Cananéia na sua parte norte. É propriamente a 
barra de Iguape; mas por ser formada por bancos de areia, e por isso 
perigosa a sua entrada, todos os navios demandam a barra de Cananéia, 
fazendo uma volta de 12 léguas ou 66,6 quilômetros para evitarem o perigo 
[...] (1980, vol.1, p.103). 
 

Alguns pesquisadores, como Mourão, entendem que a barra de Icapara só 

teria sido inutilizada após a construção do Valo Grande, entre 1827 e 1851, tendo 

estado até essa data em pleno uso por parte da comunidade iguapense. Segundo 

esse autor: 
O comércio de Iguape estava centralizado em torno do Porto Velho, ao qual 
os barcos tinham acesso pela barra do Icapara, isto é, pela barra Sul. O rio 
Ribeira desaguava na Barra Norte. Como os produtos de exportação desciam 
pelo Ribeira, verdadeira estrada comercial, surgiu a idéia de ligar o leito do 
Ribeira ao porto, construindo-se uma vala ou valo, cujas obras tiveram início 
em 1827 [...] A partir de 1876, o assoreamento das barras já era notório [...] 
Os navios que sempre atracavam no Porto Velho, já no início do século XX 
eram obrigados a ficar mais de um quilômetro, ao largo, em frente ao corpo 
do Espia. Com o progressivo assoreamento da barra do Icapara, a 
navegação começou a ser forçada a entrar pela barra de Cananéia, subindo e 
descendo o mar de Dentro (2003, p.36). 

 
Essa informação está claramente baseada na Representação apresentada à 

Câmara de Iguape pelo cidadão Luiz Kruchely, contra a abertura do Valo Grande, 

em 3 de abril de 1861. Segundo esse documento:  
Formarão-se immensos baixios que tomão toda (p.314) a largura do rio do 
mar e succede hoje que a vista entristesse a alma, quando esparaia-se sobre 
a grande extensão do rio que outrora fundo mostra agora suas alvejantes 
cristas em toda parte. Os navios ficam reduzidos a um estreito canal de cuja 
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largura e o fundo minguão cada anno, as canoas mesmo navegão com 
grande dificuldade e perigo e não são poucos os que virão e de cujas as 
cargas se perdem [...] O rio do mar de Iguape tem como é sabido duas 
barras, a barra da Capara ao Norte e a barra de Cananea ao Sul. Ocorre que 
quando as marés crescem ellas crescem unicamente no mesmo nível e no 
mesmo tempo em direcção contrária promove como conseqüência 
irrefragável um impatamento de água que produz em toda necessitude o 
assentamento das áreas que trazem as águas que vem pela Valla [...] as 
águas da valla são bastantes para carregar muitas áreas no rio, mas 
insufficientes para exercer qualquer acção de chau sobre as da maré. Além 
desse insufficiencia uma distancia de 2 legoas do porto até a barra da Capara 
ou de 10 ate Cananea e a existência de duas barras excluem toda Idea de 
probabilidade de produzir hum chau que deixe o canal aberto à navegação 
[...] A cidade de Iguape de cuja toda sua existência está (p.315) no 
commercio e no embarque de seus arrozes, privado do seu porto cahirá em 
um completo abandono [...] (p.318) O prejuízo geral é grande, sendo como é 
o entulhamento do ancoradouro dos navios de alto bordo em frente à cidade.
 No anno de 1876 os vapores e embarcações a vela que demandavam este 
porto, ancoravam em frente ao cáes do <<Porto-grande>> em distancia 
menor de 100 metros; hoje são obrigados a ancorarem em frente ao <<Morro 
do Espia>>, distante mais de um kilometro do <<Porto-grande>> (Apud 
YOUNG, 1903, p.313- 318). 
 

Além da inversão das barras norte e sul (Cananéia e Iguape), que no 

entendimento de Mourão transformaram-se na Barra do rio Ribeira e na Barra de 

Icapara, respectivamente, o principal argumento está no entulhamento não da 

entrada da barra especificamente, mas da área do Porto Grande, o que 

impossibilitava o acesso dos navios maiores. Mas esses navios não 

necessariamente teriam entrado pela barra de Icapara, podendo ter acessado o Mar 

Pequeno através da barra de Cananéia. É isso que nos parece mais provável, a 

partir dos relatos anteriores a esse, que atestam ser essa a prática comum.  

Como podemos apreender de outras referências, anteriores a essa grande 

obra de engenharia, mesmo em períodos pretéritos, a barra norte (Barra de Icapara) 

era muito pouco utilizada. Em 1825, o mesmo estudo (encomendado pelo Ministério 

dos Negócios da Marinha da Província de São Paulo e feito pelo Capitão de Fragata 

Carlos Lourenço Danckvard) que propunha uma série de investimentos, com a 

construção de vias e canais e a criação de uma infra-estrutura de auxílio à 

navegação para a região, e do qual constava a abertura do famoso “Valo Grande”, 

sugeria que um melhor uso da barra de Icapara poderia ser realizado com o simples 

acréscimo de um prático e uma lancha, e que navios de doze a quatorze palmos de 

calado poderiam aí entrar. Segundo o documento: “[...] o Porto para os Navios que 
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entrão pela Barra de Cananéia fundear e carregar na Villa de Iguape e fazem a volta 

de vinte e cinco legoas (p.213) não obstante que (B) a Barra de Capara he 

navegável para Navios de doze a quatorze palmos [...]”  (Apud YOUNG, 1904, 

p.212).  

Isso demonstra que mesmo antes da construção do “Valo”, os navios em 

demanda do porto de Iguape, buscavam a barra de Cananéia como principal acesso 

ao Mar Pequeno. O próprio parecer da navegabilidade da barra de Icapara era, ao 

mesmo tempo, contestado por outro consultor do projeto, desta vez a serviço da 

Secretaria da Guerra, o Sr. Pedro Cauloi. Em sua análise das propostas do Capitão 

Danckvard, esse funcionário do governo imperial escrevia:  
Em primeiro logar pretende que a barra de Capara, próxima a Villa de Iguape 
seja susceptível de ser freqüentada o de que de certo modo seria vatajosa a 
aquella Villa, porem parece-me não ser admissível senão para Canoas com 
bom tempo, pois sendo ella encavada em banco de área solta, he sempre 
inconstante, os seus canaes são estritos, offerecem pouco fundo... ella fica 
exposta e desabrigada do ímpeto das ondas do mar [...] (Apud YOUNG, 
1904, p.215-16). 

 

Da mesma maneira, Martim Francisco Ribeiro de Andrada em seu Jornais das 

viagens pela capitania de São Paulo, de 1803, também comentava: 
A vila de Iguape está situada em uma planície, que é continuação das 
margens da ribeira sul, e está nas margens do chamado Mar Pequeno, que é 
como um braço de mar de outra barra que tem a vila mais ao sul; esta é muito 
baixa, de maneira que não podem entrar embarcações, e mesmo a da Ribeira 
não admite embarcações grandes carregadas, e é pena, porque as 
dificuldades são na entrada, e no restante da ribeira há bom fundo para toda 
a casta de embarcações...Decorri todo este braço de mar [Mar Pequeno] até 
perto da barra; por muito baixa é incapaz de nela entrarem embarcações, e 
as que aportam nesta vila entram quase sempre pela barra de Cananéia, que 
sem impropriedade pode chamar-se barra sul (ROTEIROS, 1977, p.181-83). 

 
Uma outra prova material dessa prática pode ser encontrada na localização 

do “Forte” da Trincheira, sítio arqueológico estudado por Bava de Camargo, também 

através de técnicas de arqueologia subaquática. Como bem argumenta esse 

pesquisador: 
A fortificação do município de Iguape foi sempre legada ao segundo plano. A 
explicação para isso vem do levantamento efetuado em 1819-20 pelo coronel 
Afonso Furtado de Mendonça (CD, docs. 1819b e 1820b) o qual coloca que 
todo o município de Iguape era “naturalmente defensável” devido à 
impossibilidade de ocorrerem desembarques na ilha Comprida. A barra de 
Icapara, sem contar a do Ribeira e a do Una do Prelado, não são levadas em 
consideração como pontos de penetração para a região por parecerem 
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inexpugnáveis ao referido militar. Em 1821, um levantamento do então 
coronel Müller a respeito da quantidade de peças de artilharia distribuídas 
pelo litoral paulista ressalta a necessidade de levantar-se a fortificação 
planejada para Cananéia (CD, doc. 1821), mas em momento algum fala da 
importância de guarnecer-se a barra oposta (2002, p.75). 

 

Essa precaução visava também não apenas o possível invasor, mas quiçá, 

principalmente, o contrabando feito pelas embarcações das duas vilas, que 

justamente por ali tinham de passar (BAVA DE CAMARGO, 2003, p.143). Em um 

documento de autoria do Marechal Arouche, datado da virada do século XVIII para o 

XIX, aponta-se que essa necessidade de construção de uma fortificação em 

Cananéia objetivava “[...] livra-las dos insultos que fazem muitas vezes os navios 

que entram e sahem deste porto pertencentes ao commercio das mesmas villas [...]” 

(Apud ALMEIDA, 1962, p.199). 

Outro indício material da importância da barra de Cananéia para a navegação 

da planície costeira pode ser visto na comparação da localização apontada para os 

naufrágios registrados por Rambelli em sua Carta Arqueológica. Dos 16 registros de 

naufrágios relacionados ao ambiente marítimo ou às águas lagamares, 11 estão 

plotados na região de Cananéia e nas proximidades de sua barra, enquanto apenas 

5 estão relacionados com a barra de Icapara ou a região do Mar Pequeno mais 

próxima à Iguape (2004, Anexo 2, p.157-230). Isso se dá, não porque a barra sul 

tenha sido mais perigosa do que a barra norte, mas justamente porque foi essa 

barra, por ser mais adequada, que concentrou o maior fluxo de embarcações desde 

o princípio do período colonial. É essa desigualdade, segundo nosso entendimento, 

que se manifesta na diferença dos números mencionados.  

Mesmo os 5 registros relacionados à região de Iguape precisam ser 

analisados com cuidado na medida em que não podem ser atribuídos a tentativas 

efetivas de transposição da barra de Icapara, podendo ter naufragado após 

adentrado ao Mar Pequeno através de Cananéia. Talvez o naufrágio mais 

significativo no que se refere a essa relação seja o do vapor Conde d’Áquila, de 

1858, que soçobrou junto à povoação de Cananéia, em sua viagem de retorno pelo 

Mar Pequeno vindo de Iguape. Tanto na entrada quanto na saída da área lagamar, a 

via de acesso utilizada por essa grande embarcação foi justamente a barra de 
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Cananéia, e não a de Icapara (RAMBELLI, 2004, p.92). É por isso que ele precisava 

“retornar”, após subir até Iguape, não se arriscando a transpor a barra de Icapara.  

Fica claro, a partir da documentação histórica e das evidências materiais 

mencionadas acima, que a barra de Cananéia sempre foi o principal vetor marítimo 

de acesso aos portos lagamares, em função da alta periculosidade da barra de 

Icapara. Acreditamos, entretanto, que um outro fator, que não apenas as condições 

naturais das respectivas barras, precisa ser considerado no que tange a essa 

funcionalidade marítima e à importância assumida pela barra sul, e esse fator é 

justamente a presença da Ilha do Bom Abrigo. Mais uma vez, é na paisagem 

percebida e apropriada, e não na paisagem construída, que encontramos a base 

material de tais interpretações.  

Assim, a Ilha do Bom Abrigo se destaca em um litoral notadamente marcado 

por extensas planícies e por uma linha de praia retilínea, onde se apresentam 

poucos pontos que podem servir de referência visual a partir do mar. Como vimos, a 

navegação do período moderno se baseava muito no reconhecimento de sinais 

específicos, geralmente vinculados a acidentes geográficos e paisagens naturais 

marcantes. Neste sentido, a Ilha do Bom Abrigo, com sua localização privilegiada 

em frente à barra de Cananéia, que dá acesso ao Mar Pequeno, caracterizava-se 

como um importante elemento indicativo para a navegação. Tal presença material 

gerava um quadro de reconhecimento (lembremo-nos das palavras de Pero Lopes 

de Souza em seu diário) que superava enormemente aquele em que se encontrava 

inserida a Barra de Icapara, passível de ser confundida com outras tantas, ao longo 

da costa sul. Assim, aquelas embarcações em demanda dos portos de Cananéia ou 

Iguape, poderiam se utilizar dessa referência em seus procedimentos de 

aproximação, contando, ainda, com um fácil e tranqüilo acesso interior, o Mar 

Pequeno, braço de mar navegável em toda a sua extensão até Iguape. 

Uma outra questão que nos parece ser ainda mais importante é aquela 

relacionada, mais uma vez, com a preservação de “máquinas” e homens. Como 

apresentado, os procedimentos envolvidos para que uma embarcação 

(principalmente de porte médio ou grande) ultrapasse uma barra e acesse as águas 

interiores de um rio ou de uma região lagamar, como é o caso de Cananéia-Iguape, 
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não são simples e envolvem uma boa dose de risco. Nesse sentido, a presença de 

uma área exterior abrigada, onde as devidas investigações sobre as condições 

naturais da barra pudessem ser examinadas e levadas em consideração, 

preparando tripulação e embarcação para um acesso muito mais seguro e sem 

surpresas, era a condição ideal a ser buscada. Tomemos como exemplo mais uma 

vez a segunda viagem de Hans Staden ao Brasil em 1549. Segundo seu diário: 
Um dia, que era o 18 de novembro [...] aproximando-nos de terra, não 
reconhecemos o porto nem os signaes que o primeiro oficial nos tinha 
descripto. Também não podíamos nos arriscar a entrar num porto 
desconhecido, pelo que cruzávamos em frente à terra. Começou a ventar 
muito, de tal modo que temíamos ser atirados contra os rochedos [...] 
Continámos então a cruzar, mas debalde, porque o vento atirou-nos contra os 
rochedos e parcéis com 4 braças de água, e á vista dos immensos vagalhões 
houvemos de aproar para a terra, na persuasão de que todos íamos perecer. 
Quis Deus, porém, que ao chegarmos mais perto dos escolhos se nos 
deparasse porto, no qual entramos [...] Na mesma noite, veiu mais uma 
embarcação cheia, na qual estavão dois portuguezes [...] replicaram que 
devíamos ter um bom piloto, que pudesse nos levar ao porto, porque, apesar 
de elles bem o conhecerem, com uma tempestade destas não poderiam ter 
entrado. Comtámos-lhes então tudo e como o vento e as ondas quase nos 
fizeram naufragar; e quando nos julgávamos perdidos, ganhamos 
inesperadamente o porto. Foi, pois, Deus que nos guiou milagrosamente e 
nos salvou do naufrágio [...] (STADEN, 1930, p.41-42).  
 

O porto a que se recolheu Staden é o Superaguy, entre Cananéia e 

Paranaguá, bem próximo da nossa área de pesquisa. Fica claro através do relato 

que a arribada da embarcação foi um grande golpe de sorte, e que a demanda de 

barras era uma operação para aqueles que bem a conheciam e, mesmo assim, sob 

certas condições marítimas e meteorológicas favoráveis. A única opção (uma vez 

que a arribada forçada de Staden não foi uma opção, mas sim um golpe de sorte) 

era a realização de atividades de exploração do canal a ser demandado; isso, no 

entanto, quando realizado sem uma área de proteção, a exemplo das operações de 

ancoragem e de abastecimento discutidas anteriormente, gerava por si só também 

um risco, principalmente quando em momentos de instabilidade climática.  

Ora, o Bom Abrigo, com sua localização estratégica exatamente em frente à 

barra de Cananéia e com um ótimo ancoradouro natural contra as intempéries 

(como já analisado no capítulo anterior), garantia a base de segurança necessária 

para a exploração das condições da barra. Da mesma forma, a ilha servia como 

ponto de parada àquelas embarcações que chegavam a esse ponto sob condições 
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adversas (lembremos das palavras dos portugueses ditas à tripulação do barco de 

Staden), em períodos inconvenientes de maré, quando a espera pelo preamar11 se 

tornava obrigatória, ou durante a noite. Nesse sentido, o Bom Abrigo garantia à 

barra sul uma condição de segurança e sucesso muito maior que a temida barra 

norte, que não dispunha de pontos de apoio que pudessem exercer funções 

similares.  

Um ótimo exemplo disso pode ser encontrado no relato Viagem pelo sul do 

Brasil no ano de 1858, do viajante Roberto Avé-Lallemant. Em seu trajeto marítimo 

com destino a Santos, provindo do sul do país, esse viajante descreve os portos por 

onde passou, incluindo aí Cananéia e Iguape: 
Pelas 11 horas da noite, depois de passarmos com facilidade por vários 
pontos críticos, notadamente uma ilha isolada em águas navegáveis, a Ilha 
da Figueira, chegamos a uma alta ilha, protegida do sueste pela barra de 
Cananéia, onde ancoramos e passamos a noite em completa tranqüilidade. 
Com toda razão a ilha se chama do Abrigo e é bem conhecida de todos os 
navios que navegam para Cananéia e Iguape ou que de qualquer modo 
tenham de procurar um refúgio naquela latitude [...] Ao alvorecer do dia 16 de 
setembro levantamos ferro na enseada da Ilha do Abrigo, onde tínhamos 
passado tranquilamente a noite, e avançamos lentamente na esperança de 
sermos observados pelo piloto de Cananéia e de sermos conduzidos por ele 
para a baía atrás da perigosa barra [...] O ‘Paraense’, como todos os vapores 
da linha intermediária, tinha de ir a Iguape, de onde deveria voltar a Cananéia 
e sair pela barra para o alto-mar” (1953, vol.2, p.312- 314). 
 

O que se apreende do texto é que a ilha tinha uma função vital nos 

procedimentos de entrada do porto interior e que sua fama corria o mar. Chegando 

tarde da noite, a embarcação pôde buscar o refúgio da ilha, ficando ancorada à sua 

sombra, o que lhe permitiu demandar a barra pela manhã, à luz do dia, em 

condições bem mais favoráveis de transposição.  

Mais ainda, o relato acrescenta à nossa reflexão a questão do apoio 

operacionalizado através do trabalho dos práticos da barra. Era no Bom Abrigo que 

deveriam ser esperados os hábeis pilotos responsáveis pela travessia segura de 

embarcações, cargas e passageiros. Essa orientação continuava valendo em 

meados do século XX, integrando as instruções oficiais do Roteiro – Brasil, 

organizado pela Marinha do Brasil. Segundo o texto relativo aos procedimentos de 

acesso ao Mar Pequeno: 
                                                 
11 Nível máximo da maré, quando aumentam as possibilidades de superação de quaisquer obstáculos 
presentes no leito oceânico eram maiores, e quando a correnteza de vazante deixa de ser atuante.  
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Praticagem – São encontrados práticos na cidade de Cananéa, e devem ser 
aguardados no fundeadouro de Bom Abrigo, sendo pedidos com 
antecedência de 24 horas, pelo telégrafo nacional, ao agente da Capitania 
dos Portos em Iguape (BRASIL, 1958, p.99; 101). 
 

Apesar de aparecerem de forma mais constante nas referências do século 

XIX, a figura do prático é tão antiga quanto a própria navegação. No Brasil do 

período moderno, o conhecimento de pilotos era essencial para os sucessos e os 

rendimentos das diferentes expedições. São inúmeros os relatos onde indivíduos 

com tais conhecimentos eram recrutados, pela fortuna e pela força, para auxiliar as 

tripulações européias. Na nossa área de pesquisa, haviam desempenhado tal 

função os nossos já conhecidos “bacharel” e seus genros, principalmente Gonçalo 

de Acosta (como conhecido pelos espanhóis), que prestavam serviços às esquadras 

que buscavam o litoral vicentino e mais ao sul. Com a formação de um 

assentamento mais diversificado, e com a fundação da vila propriamente dita, outros 

integrantes da comunidade certamente continuaram a orientar as embarcações pela 

entrada da barra.  

Entretanto, nesses tempos mais recuados, as comunicações não podiam, 

obviamente, seguir os canais do “telégrafo nacional” como sugerido anteriormente. 

Como vimos, mesmo em meados do século XIX, as embarcações que demandavam 

os portos de Cananéia e Iguape dependiam do reconhecimento visual para contar 

com o apoio dos referidos práticos. Assim, entendemos que a ilha do Bom Abrigo 

oferecia uma outra estrutura tão importante quanto o ancoradouro, que era o próprio 

morro do farol. Com seus 130 metros de altura, o morro oferecia uma ótima 

plataforma de comunicação visual com a região interior onde foi erguida a vila (pelo 

menos a partir de 1602), mantendo uma visão limpa (mesmo em dias nublados) do 

Morro de São João, adjacente à vila de Cananéia e também, referência do porto 

lagamar da referida vila. É da opinião deste estudo que esse canal de comunicação 

visual permitia a troca de sinais e o controle das movimentações, tanto por parte de 

quem estava na Ilha do Bom Abrigo, como por parte de quem estava em Cananéia. 

Pelo menos no que se refere ao uso do morro de São João, temos a 

informação de Paulino de Almeida, segundo a qual: 
No ano de 1897, quando pela primeira vez apareceu em Cananéia u’a missão 
religiosa...abriu-se uma estrada que, partindo do sopé do morro, foi ter ao seu 
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cume, onde foi colocado o primeiro cruzeiro, construído com o mastro grande 
da barca norueguesa ‘Agra Harendal’, naufragada pouco antes nas 
proximidades da ponta de Itacurussá. Desde então, tornou-se aquêle ponto 
conhecido por – espiar, tendo sido utilizado como tal, não só no ano de 1893, 
para assinalar o movimento de navios que passavam diante da barra... Do 
seu cume ponteagudo descortina-se um dos mais belos panoramas, 
devassando-se não só a entrada da barra, grande parte da ilha Comprida e 
parte da ilha do Cardoso, como também o alto mar e a ilha do Bom Abrigo em 
pleno oceano (1952, p.09). 

 

A importância do Bom Abrigo, no entanto, não parava por aí. A já referida 

dificuldade de acesso às águas lagamares interiores por parte de embarcações 

maiores deu a essa estrutura náutica um papel ainda maior, qual fosse, o de porto 

avançado das comunidades de Cananéia e Iguape. Não podemos esquecer que, 

mesmo quando se procediam as devidas mensurações da barra, e quando todas as 

medidas de precaução eram tomadas, a realização de uma transposição segura não 

estava garantida. Um bom exemplo disso pode ser encontrado na viagem de 

Sebastião Caboto, em 1526. Segundo o relato feito em 1528 por Luiz Ramirez, um 

dos integrantes dessa expedição, ao chegarem ao chamado “Porto dos Patos” 

(localizado na região de Florianópolis), outra conhecida parada de abastecimento 

muito freqüentada pelos navios espanhóis:  
[...] luego el Sñr. Capitán General mando ir à sondar la entrada y puerto à um 
Piloto y um Maestre, las dos personas em tal caso mas sauias y de quien 
mas credito em este caso se hubiesse de dar: los quales vieran la dicha canal 
y la sondaron, y vuelto dijeron al Sñr. Capitán como lo habian todo sondado, y 
que podian entrar las naos mui bien y sin ningum peligro; lo cual parecio ao 
contrario, porque como la não capitanea se hizo á la vela de adonde estaba 
surta [...] al pasar que quiso para entrar tras la montana, la dicha nao 
capitanea toco em um bajo, y luego se transtorno a la uma venda, de manera 
que no pudo más ir atrás ni adelante à que nos vimos  todos los que em la 
dicha nao veniamos em mucho peligro de las vidas á causa de andar la mar 
algo levantada [...] y luego el Sñr. Capitán viendo la não perdida se pasó á 
outra não [...] (RAMIREZ, 1852, p.22).  
 

 Este não deve ser entendido como um acontecimento isolado, sendo, em 

verdade, uma preocupação comum de todos os navegantes do período moderno, e 

mesmo posteriormente. A região da barra de Cananéia não era diferente e a solução 

encontrada na maioria das vezes era a utilização da ilha do Bom Abrigo como o 

principal ponto de ancoragem, ficando o trânsito por áreas litorâneas próximas e 

pela região lagamar a cargo de embarcações menores. Isso significa que esse era, 

muitas vezes, o ponto inicial de desembarque e o ponto final de embarque de 
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homens e mercadorias. Como já mencionamos, as esquadras de Martim Afonso e 

Cabeza de Vaca não adentraram ao Mar Pequeno ou à Baía de Trapandé, mas 

ficaram durante toda a sua estada ancoradas na “Enseada da Prainha”, na Ilha do 

Bom Abrigo, onde receberam os carregamentos de mantimentos, madeiras e água, 

tão necessários. É provável que o mesmo tenha acontecido com as embarcações 

(ou embarcação) de Diego Garcia, quando, como visto, para lá se dirigiram em 

busca de sua carga de cativos. Os registros do Livro de Memória de Cananéia, para 

o ano de 1691, atestam a chegada de um bergantim de origem francesa que: 
[...] tendo ficado na ilha da barra desta Villa (Bom Abrigo), vieram na dita 
lanxa uns homens tão desconhecidos como não entendido na linguagem; e 
que por elees falando um, que dizia ser portuguez, dise que aquelles eram 
francezes, que navegavam para as Índias, e que vieram a este porto em 
procura de refresco. E na verdade aqui compraram mantimentos, pagando-os 
com panno de linho e de Bretanha... (ALMEIDA, 1967, p.599). 
 

Outros elementos indicativos desse uso da ilha do Bom Abrigo como parada 

prioritária das embarcações de grande porte são algumas cartas produzidas pelo 

famoso cartógrafo português João Teixeira Albernaz, no século XVII. São de sua 

autoria, três “Atlas do Brasil” publicados em seqüência, que visavam a formação de 

um quadro geral do litoral brasileiro e nos quais consta a nossa área de interesse. O 

primeiro desses documentos foi produzido em 1631 e traz, em sua sétima carta, a 

região de Paranaguá, Cananéia e Iguape. Além das informações sobre a 

profundidade das duas barras aqui trabalhadas, o autor acrescenta com destaque a 

seguinte observação associada ao Mar Pequeno: “Por Este Rio navegão 

embarcações piquenas” (Prancha n° 55 do anexo). Fica claro, portanto, que as 

águas interiores dessa região, eram, e deveriam ser freqüentadas apenas pelas 

embarcações de menor calado, não podendo abrigar, com segurança, navios 

oceânicos de maior porte.  

Essa mesma informação é repetida nos Atlas de 1640 e 1642, demonstrando 

a importância de tal aviso àqueles interessados na navegação dessa faixa litorânea 

(Pranchas n°56-57 do anexo). É significativo também notarmos que essas duas 

cartas posteriores não apresentam mais a profundidade da entrada da barra de 

Icapara, restringindo-se apenas a mencionar aquela relacionada com a barra sul. 

Entendemos que tal alteração é um indicativo sutil de que essa era a informação que 
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realmente importava aos navegantes; talvez, essa ação esteja mesmo relacionada 

com uma precaução no sentido de incentivar o acesso através da barra sul e retirar 

a errônea impressão de que a barra norte seria igualmente acessível.  

Mas é na última carta, de 1642, que temos a melhor representação do que 

vínhamos afirmando. Nela, não apenas encontramos o já referido alerta “Rio Pêra 

embarcasões piquenas” para as águas interiores do lagamar, mas, também, pela 

primeira vez, a sinalização do principal ancoradouro das embarcações de maior 

porte por uma âncora, localizada imediatamente em frente à barra de Itacoatiara. 

Essa representação refere-se exatamente à posição da Ilha do Bom Abrigo, que o 

autor preferiu não registrar enquanto espaço territorial, quiçá por entendê-lo muito 

diminuto e pouco importante para as questões “terrenas”, tendo em vista apenas sua 

função marítima, cuja representação seria muito bem identificada apenas com a 

adoção simbólica da âncora. 

Comprovando tal interpretação, está ainda o texto do Roteiro Occidental para 

a Navegação da Costa e Portos do Brasil, de Jacinto Joseph Paganino, de 1784. 

Segundo esse importante instrumento náutico: 
Da Barra grande Paranaguá á de Cananéa são 4 legoas ao N: nella está a 
Povoação do mesmo nome. A entrada he correndo a Terra S. para N. de 
perto, por 3 e 4 braças para desvio do Baixio, que lhe fica ao N. em que 
rebenta o Mar [os Moleques], e se dará fundo, indo em Sumacas, defronte da 
Povoação. Duas legoas para o S.O. da Cananéa, e perto de terra, se vera 
huma Ilheta a que chamão Castilhos do N. a que se dará resguardo, 
passando em Navio maior ao mar della. Dez legoas ao N.E. da Barra da 
Cananéa fica a Barra de Iguape, e legoa e meia mais adiante o rio do mesmo 
nome, em que só poderá subir huma Canoa, e rodear a Ilha de Iguape 
formada pelos braços do rio (1784, p.19).  

 
A “ilheta” a que se refere o documento, apesar de identificada pelo nome de 

Castilhos do Norte, não é outra que não o Bom Abrigo. A referência “do norte” está 

claramente relacionada com a dissociação em relação à Ilha Castilhos, localizada 

mais ao sul, na direção de Paranaguá. Fica evidente pelo texto do documento, que 

era na ilha que se resguardavam as embarcações maiores, não adentrando à barra 

de Itacoatiara. Mais ainda, nenhuma menção é feita sobre a possibilidade de acesso 

pela barra de Iguape, transparecendo a recomendação que apenas canoas 

poderiam acessar essa porção através da barra do rio Ribeira, contornando a terra 

através dos braços de rios. 
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Por fim, a disposição do uso do Bom Abrigo como área portuária avançada se 

provou adequada ao tráfico ilícito de escravos durante o século XIX. Por esse 

período, Cananéia havia se transformado em uma importante referência para esse 

tipo de comércio, aparecendo com destaque na documentação primária oficial 

(RODRIGUES, 2000, p.144; 147). Ainda que a questão da ilegalidade precise ser 

entendida como o principal fator atuante na escolha do Bom Abrigo como porto 

avançado, não podemos deixar de considerar que essa opção só se tornou viável 

justamente porque esse tipo de operação já havia se provado eficaz e porque as 

condições naturais assim o possibilitavam.  A 18 de Setembro de 1833 o capitão 

Antonio Joze Peniche escrevia ao juiz de paz de Iguape: 
Havendo-se espalhado a noticia de q na ilha do abrigo em Cananéa se axa 
hum Bergatim vindo da Costa de Leste com Africanos, com a pretensão de 
fazer dezimbarcarlos nas praias ou Costa daqla. Villa, talvez com o fim de os 
passar (quando não todos ao menos alguns) para o Districto desta Villa, he 
rigorozo dever desta Câmara participar este pernicioso contrabando opposto 
aos tratados e Leis do Império para V.S. como Authoridade competente 
prevenir com tempo todas as providencias que o cazo pede em semelhantes 
occasioens; e porque seja difícil reunir-se com presteza os Vereadores, para 
este fim,...tomo a deliberação de fazer saber a V. S.ª deste acontecimento... 
(Apud YOUNG, 1904, p.306). 

 

Outro episódio relacionado ao contrabando de escravos ocorreu no ano de 

1850, quando uma embarcação envolvida nesse tráfico foi encontrada parcialmente 

queimada na Ilha do Bom Abrigo (RODRIGUES, 2000, p.155). Um indivíduo de 

origem africana, apreendido logo depois vagando pela região da ponta da trincheira, 

na barra de Cananéia, atestava a conclusão do desembarque (CANABRAVA, 1950, 

p.559-62). 

Quiçá, a questão a ser mais destacada, aqui, seja a extrema proximidade da 

ilha em relação à barra, certamente fundamental nas considerações sobre sua 

função como porto avançado. Uma distância muito grande inviabilizaria os 

procedimentos de carga e descarga de bens e pessoas, exigindo embarcações de 

apoio mais robustas e aumentando significativamente os riscos de traslado. 

Em conclusão, a presença material da ilha do Bom Abrigo foi uma condição 

importantíssima para que o fluxo naval da região tenha se concentrado justamente 

nesse local. No caso das comunidades lagamares, seu papel transcendeu o de 

simples abrigo em momentos de tempestade e evoluiu para o papel de estrutura 
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náutica integrante do sistema portuário aí estabelecido. A proposta aqui 

desenvolvida inclui uma concepção de “porto” para além das estruturas estáticas 

envolvidas no processo de carga e descarga de bens e pessoas. “Porto”seria todo 

aquele complexo de estruturas, lugares e procedimentos envolvidos na orientação e 

operacionalização das ações que culminam com a realização do embarque e 

desembarque final. 

Assim, o Bom Abrigo assumiu diferentes funções dentro desse sistema 

portuário ao longo dos séculos, sempre dependendo dos objetivos de cada 

embarcação, da característica tecnológica de cada uma e das condições específicas 

envolvidas em cada viagem. Para aqueles navios oceânicos do período moderno e 

para as ações relacionadas com o tráfico atlântico ilegal de escravos, o Bom Abrigo 

transformou-se no próprio porto de destino. Para aquelas embarcações de menor 

calado, governadas por mestres conhecedores da barra, ele servia como uma área 

de refúgio para condições menos favoráveis de transposição. Para aquelas 

embarcações de qualquer calado que demandassem a região pela primeira vez, o 

Bom Abrigo surgiu como a referência básica para a localização dos objetivos finais 

da viagem. Para a grande maioria das embarcações envolvidas no comércio de 

cabotagem legado às vilas de Cananéia e Iguape, essa ilha representou sempre o 

ponto de atracamento inicial, uma primeira área de ancoragem antes da 

transposição da barra e do acesso às águas interiores. Essa parada possibilitava, 

como visto, a adequação do tempo da embarcação às condições da barra e do mar, 

além de possibilitar o apresto do barco para o contato social iminente. Para as 

embarcações de maior calado, destinadas aos portos interiores, ela era parada 

obrigatória à espera dos práticos do porto. Com tantas e tão importantes funções, a 

ilha do Bom Abrigo precisa ser considerada uma estrutura essencial do sistema 

comercial marítimo da região, notadamente, de sua estrutura portuária.  
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4.2. Rotas: Ordem no mar: 

 
 

 Além do papel de estrutura marítima relacionada ao sistema portuário das 

sociedades lagamares, a ilha do Bom Abrigo também continuou a servir como um 

importante ponto de referência e apoio àquela navegação em geral partícipe do 

sistema de rotas do Atlântico Sul. Prova disso é a permanência dos topônimos 

“Cananéia” e “Ilha da Cananéia” nos portulanos e mapas produzidos no final do 

século XVI e durante os séculos seguintes. A lista é muito extensa e não possuímos 

o tempo e o espaço necessários para mencionar todas as referências cartográficas 

encontradas, o que pode ser facilmente verificado através das várias coletâneas de 

cartografia histórica sobre o Brasil.  

 Outra evidência menos abundante dessa função são os roteiros marítimos 

descritivos dos séculos XVI, XVII e XVIII, verdadeiros manuais dedicados aos 

navegantes dos novos mares, onde são apresentadas as rotas com seus sinais mais 

distintos de identificação, seus portos e áreas de abrigo. Richard Hakluyt, um 

importante cronista e colecionador de informaçãoes sobre as viagens marítimas 

quinhentistas, transcreveu, no último volume de sua obra (X), um exemplar desse 

tipo de documentação primária. Intitulado An excellente ruttier describing the course 

to be kept from Cabo Verde to the coast of Brasil, and all along the said coast from 

Fernanbuck to the river of Plate, o documento  apresenta, no trecho referente à 

navegação de São Vicente para o Rio da Prata, a seguinte orientação: 
From S. Vicente to Cananea thou hast 40 leagues [...] From Cananea to the 
river of Saint Francisco are fifteene leagues [...] there is a little Island, which 
hath as it were two bayes, and a good rode, and is in 26 degrees and a 
quarter […] Also thou must marke that the river of San Francisco hath a great 
entrance, and 3 small Islands […] (HAKLUYT, 1927-28, vol.X, p.324). 
 

 Aqui, Cananéia aparece claramente como um marcador do percurso entre 

São Vicente e o Rio da Prata; além disso, o autor faz menção a uma ilha que pode 

ou não ser o Bom Abrigo. Sustentando essa possibilidade temos, primeiro, o fato de 

que a descrição dessa unidade insular não se encontra relacionada ao Rio de São 

Francisco, cujo teor é apresentado na seqüência do próprio roteiro, mas, sim, à 

região de Cananéia, mencionada pouco antes. Em segundo lugar, a marca dos 
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pouco mais de 26 graus a que se refere o roteiro não pode ser levada ao pé da letra, 

uma vez que diferentes navegantes, até o século XIX, ainda anotavam valores 

destoantes de latitude para as mesmas regiões, o que confundia inúmeros 

navegantes. Terceiro, sabemos, também, que a Ilha do Bom Abrigo é a única 

naquela região que apresentava condições ideais para abrigar as embarcações 

oceânicas desse período (lembremos, por exemplo, de Martim Afonso e Cabeza de 

Vaca), o que justificaria a sua inclusão com destaque no próprio documento. 

 Da mesma maneira, no século XVII, A Prática da Arte de Navegar, de Luiz 

Serrão Pimentel, então cosmógrafo-mor do reino de Portugal, agregava em sua 

Derrota de Buenos Aires para fora, pela costa do Brasil, a seguinte observação: 
Mais ao norte 6 léguas está outra barra, a que chamam Ararapira, a qual tem 
4 braças, e é pela ponta do Sul da própria Ilha de Cananéia. E daqui, 
correndo ao Norte duas léguas e meia, está a barra de Itacuatiara, que é a 
barra da povoação de Cananéia, a qual tem 5 braças de fundo [...] (1940, 
p.169-170). 

 

 Como já observado, a “Ilha da Cananéia” era a designação comumente 

utilizada para as referências à atual Ilha do Bom Abrigo. Além disso, lembrando das 

nossas observações no capítulo três, a atual “Ilha de Cananéia” fica localizada mais 

para o interior, no lagamar, sendo impossível de ser distinguida enquanto ilha a 

partir do oceano. Nesse sentido, podemos perceber a sua função como marco 

paisagístico de referência náutica para a orientação das navegações ao longo da 

costa sul do litoral brasileiro, em especial aquela destinada à região platina. 

O terceiro roteiro que nos interessa já foi citado anteriormente e é aquele 

produzido por Jacinto Joseph Paganino em 1784. Nele, o autor informava que: 
Da Barra grande Paranaguá á de Cananéa são 4 legoas ao N: nella está a 
Povoação do mesmo nome. A entrada he correndo a Terra S. para N. de 
perto, por 3 e 4 braças para desvio do Baixio, que lhe fica ao N. em que 
rebenta o Mar [os Moleques], e se dará fundo, indo em Sumacas, defronte da 
Povoação. Duas legoas para o S.O. da Cananéa, e perto de terra, se vera 
huma Ilheta a que chamão Castilhos do N. a que se dará resguardo, 
passando em Navio maior ao mar della. (1784, p.19).  

 
 Mais uma vez, Cananéia era utilizada como um importante ponto de 

referência para um escalonamento das progressões das viagens. Esse autor 

também deixa mais evidente do que os outros, a importância da ilha também como 

ponto de abrigo e parada. 
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 O papel vital desempenhado por essa ilha para as rotas do comércio de 

cabotagem fica evidente também na comunicação entre a vila de Iguape e a capital 

da Província em 18 de novembro de 1839. Em vista da presença de corsários que 

estavam “[...] na Ilha do Abrigo onde talvez pretendão fazer-se forte e ponto de apoio 

[...]”, as autoridades comunicavam a saída do porto de Santos de   
[...] 2 Brigues armados levando a seu bordo a tropa que vae desembarcar em 
Paranaguá, na hida daqui elles se dirigirão direitamente a Ilha do Abrigo a ver 
se encontrão os Corsários e Capturão, dahi seguirão a Paranaguá [...] e 
voltarão d’ali dando comboio as embarcações mercantis ate a Ilha do Abrigo, 
onde fundiarão, então entrará a barra (p.347) de Cananea uma Lancha [...] 
Depois de desembarcar esse trem seguira o Brigue de Guerra Real Pedro 
dando comboio as Embarcações de Commercio desde a Ilha do Abrigo ate a 
altura da Ilha Grande [...] (Apud YOUNG, 1904, p.345-47). 

 

Como se vê, tanto corsários, como vasos de guerra da Marinha e navios 

mercantes utilizavam essa unidade insular como um ancoradouro temporário em 

suas viagens, mesmo quando o objetivo não eram exatamente os portos lagamares. 

Aliás, a constante presença de corsários, e também piratas, precisa ser entendida 

enquanto um indicativo da importância da ilha como referência náutica; cientes de 

que o Bom Abrigo era um pólo de atração para todas aquelas embarcações que 

transitavam por esses mares, ali iam buscar, os corsários, presas fáceis e certas. 

Assim, em 6 de abril de 1801, escrevia o governador de Paranaguá à sede da 

Capitania: 
Em dias do mez passado, fundiou hua Balandrina espanhola na Ilha de 
Cananeya, e logo depois hua Escuna de hum Pirata que parece seguia a 
Balandrina des da altura de S. Catarina [...] e hindo o Pirata a bordo da 
Espanhola p.a tomar conhecimento; os castilhanos lhe derão hum tiro, e 
mataram o Pirata, e com outro tiro ferirão o Piloto que levou comSigo, e 
somente ficou na Escuna hum rapaz Branco que tinham apanhado em 
Caravelas, e assim que este eos negros virão o SuSseso, picaram a amarra e 
fizeram se a vela Sem ferro e sem agoa, e logo sobre eles os castilhanos que 
lhe atiraram alguns frustrados tiros [...] Esta noticia deo o m.e do Bragantim 
do Tn.te Coronel Fran.co Glz’ que tudo prezenciou por se achar arribado na 
mesma Ilha e na sua Lancha levou a V.a de Cananeya o dito ferido Piloto[...] 
(Apud  ALMEIDA, 1963, p.178-179).  

 

 Mais uma vez não é demais lembrarmos que a “Ilha de Cananeya” citada no 

documento é a nossa área de estudo, a própria Ilha do Bom Abrigo; é justamente 

por conta disso que o piloto ferido precisou ser transferido à vila, na lancha do 

Tenente-Coronel Francisco Glz’, ultrapassando assim a barra em direção ao mar 
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interior. Fica evidente, também, que nem a embarcação pirata, nem a balandrina 

espanhola, nem o “bragantim” que lá se encontravam, visavam os portos lagamares, 

utilizando-se da ilha como ponto de ancoragem e abrigo durante suas rotas 

marítimas.  

 Ali também obtinham suas presas o corsário “Galinho” ou “Saranambí”, que 

em 1801 apresava a sumaca “Ilha Raza”; um outro corsário não identificado que, em 

1827, aprisionou a sumaca “Piedade” (ALMEIDA, 1963, p.178-179); e o mais famoso 

de todos, Giuseppe Garibaldi, que com as escunas “Rio Pardo” e “Caçapava” e com 

a embarcação chamada “Seival”, tomou duas sumacas de arroz, como consta de 

suas memórias, ditadas à Alexandre Dumas em 1860: 
Chegando à altura de Santos, nos deparamos com uma corveta imperial que 
seguiu inutilmente em nosso encalço durante dois dias. No segundo dia, nos 
aproximamos da Ilha do Abrigo, onde dominamos duas sumacas carregadas 
de arroz. Avançamos em nosso curso, realizamos algumas outras capturas e, 
oito dias após havermos zarpado, apontei em direção à Laguna (DUMAS, 
2002, p.98). 

 

Tudo isso fazia com que Rangel Pestana, em 1883, colocando-se contrário a 

um pedido de aforamento da ilha feito ao Ministro da Fazenda, escrevesse um artigo 

onde afirmava que o Bom Abrigo tinha 
[...] um valor imenso e não convinha ao governo abrir mão de um posto 
importante, que poderia servir de ponto estratégico para guarda das costas e 
da navegação interna [...] Devemos crer que o Ministro da Marinha conheça o 
valor dessa ilha [...] As embarcações de longo curso ou de cabotagem, que 
navegam ao longo da costa sul, acolhem-se a esse seio de Abraão, como 
chamam os navegantes, para fazerem aguada ou acossados pelos temporais 
comuns em certa estação do ano [...] Convirá entregar à exploração particular 
um abrigo dessa ordem, um ponto de refúgio à grande e pequena 
navegação? (ALMEIDA, 1961a, p.211-212). 
 

  O que estava em jogo era o significado dessa unidade insular tanto para o 

trânsito marítimo local como, principalmente, para a navegação de cabotagem em 

geral.  

O reconhecimento da importância náutica da ilha para a navegação comercial 

teve seu coroamento com a implantação, em fins do século XIX, da estrutura 

faroleira no topo do morro ocidental. Inaugurado em 1886 (ALMEIDA, 1938, p.65; 

REIS, 1913, p.64), essa estrutura encarna a própria essência histórica da ilha como 

porto seguro e referência para as embarcações, procurando trazer para a 
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modernidade tecnológica do século XIX (ainda que com limitações, como veremos), 

a representatividade dos portulanos, mapas-mundi e cartas de marear que, como 

vimos, já elencavam a importância desse local.  

 Em verdade, os oitocentos, a exemplo do que acontecia em vários pontos do 

território brasileiro, trouxeram à planície costeira de Cananéia-Iguape uma onda de 

investimentos infraestruturais. Tais investimentos foram fruto tanto da intervenção 

ativa dos agentes dinâmicos locais quanto da nova postura de políticas públicas 

adotada pelo governo central. Com relação ao primeiro fator, o forte 

desenvolvimento econômico, provocado pela instalação na região de grandes 

fazendas monocultoras de arroz, passou a demandar melhores condições de 

escoamento para uma produção cada vez mais vultuosa. O segundo fator está 

relacionado com a formulação de um novo modelo de políticas públicas de 

desenvolvimento moldado por um processo de centralização crescente do poder e 

pela difusão do princípio de que, no novo jogo econômico, o Estado era uma das 

principais forças de fomento e dinamização. Esse novo papel do Estado esteve 

calcado, em um primeiro momento, na vinda da família real e a conseqüente 

necessidade de adequação das condições produtivas, sociais e mesmo simbólicas, 

do antigo espaço colonial em um espaço “metropolitano”, em um espaço digno de 

sediar o poder real transferido de Portugal. Em um segundo momento, na profunda 

transformação tecnológica que varreu o globo, tendo ganhado o título de Revolução 

Industrial, que levou à formação de uma nova dinâmica produtiva e que encontrou, 

aqui, um ferrenho admirador na figura do Imperador D. Pedro II, que procurou 

reformar radicalmente o país, dotando-lhe (muitas vezes aparentemente) de novas 

tecnologias de desenvolvimento.  

Em ambos os casos, e apesar dos enfoques históricos recorrentemente 

privilegiarem (no segundo momento identificado acima) a infraestrutura ferroviária, 

transformando-a em símbolo tecnológico do período, mais uma vez o “Mar” e as vias 

aquáticas a ele associadas foram um dos espaços fundamentais e um dos primeiros 

a sofrer essa transformação, uma vez que ainda eram os principais vetores de 

comunicação e deslocamento disponível a uma sociedade e economia cada vez 
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mais interdependente e dinâmica. Como muito bem resume, mais uma vez, o 

geógrafo David Harvey, baseando-se em Karl Marx: 
No contexto da acumulação em geral o aperfeiçoamento do transporte e da 
comunicação é visto como inevitável e necessário. ‘A revolução nos meios de 
produção da indústria e da agricultura tornaram necessária a revolução [...] 
nos meios de produção da indústria mecânica, pela criação de um sistema de 
barcos fluviais a vapor, estradas de ferro, navios oceânicos a vapor e 
telégrafos’ (Marx, 1967, vol.1:384). O imperativo da acumulação implica 
consequentemente no imperativo da superação das barreiras espaciais: 
‘Quanto mais a produção vier a se basear no valor da troca (portanto, na 
troca), mais importante se tornam as condições físicas da troca – os meios de 
comunicação e transporte – para os custos de circulação. Por sua natureza, o 
capital se impulsiona além de todas as barreiras espaciais. Assim, a criação 
das condições físicas da troca [...] torna-se uma necessidade extraordinária 
para isso’ (Marx, 1973:524). O modo capitalista de produção fomenta a 
produção de formas baratas de comunicação e transporte [...] (2006, p.50).  

 

Os diferentes estudos realizados no âmbito do próprio Programa Arqueológico 

do Baixo Vale do Ribeira dão um claro indicativo da ocorrência desse processo em 

nossa região de interesse. São desse período muitas das estruturas identificadas e 

interpretadas pelos diferentes pesquisadores participantes do programa . Além dos 

trabalhos de Franchi (1999) e Demartini (2003), que nos remetem às unidades 

produtivas desse período histórico, Rambelli, em seu trabalho de mestrado, inclui o 

estudo do sítio do Porto Grande de Iguape, revelando importantes exemplares de 

cultura material náutica (entre eles um compasso de navegação) identificados e 

resgatados a partir de procedimentos de arqueologia subaquática (1998, p.95-105). 

A despeito da antiguidade das operações de fundeio de embarcações aí realizadas, 

o século XIX trouxe consigo um importante investimento infraestrutural que 

comprova a preocupação com a melhoria das ações de embarque e desembarque 

que aí se desenvolviam. Como observou Scatamacchia :  
Foi nesse último período [século XIX] que começou a construção de um cais 
de pedra e cal, cujas estruturas resgatamos. Esta informação pode ser citada 
a partir da sessão da Câmara local, de 26 de agosto de 1808, onde consta a 
determinação do referido cais, sendo encarregado deste serviço o vereador 
José Alves Carneiro. O major Young informa em 1903, que na realidade o 
cais foi começado em 1850 (2003, p.88).  
 

Da mesma maneira, Prestes aborda em seu estudo Arqueologia e Patrimônio, 

o desenvolvimento do chamado “Porto do Ribeira”, com a construção pelo poder 

municipal de uma ponte de desembarque, em 1837, justificada pela ampliação do 

movimento gerado pelas fazendas de arroz (2004, p.83-100). A importância de 
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ambas as estruturas portuárias para a história local, fortemente dependente de suas 

vias aquáticas, gerou, no âmbito do mesmo Programa Arqueológico, o fomento de 

projetos de revitalização e musealização dessas estruturas (SCATAMACCHIA et al. 

1994; SCATAMACCHIA et al., 2000). Prestes também aborda em seu trabalho 

aquela que certamente foi a maior obra desse período de investimento estatal, 

dessa vez realizada por parte do governo imperial, o chamado “valo grande”. Essa 

estrutura visava a criação de facilidades ainda maiores para o escoamento da 

produção local, criando um canal artificial ligando ambos os portos. 

No caso de Cananéia, os exemplos desses investimentos infraestruturais 

marítimos podem ser encontrados nos trabalhos de Bava de Camargo (2002) e 

Rambelli (2003). O primeiro, ao abordar a estrutura fortificada da trincheira, 

construída entre 1819-25 já evidenciava a materialidade dessa nova postura 

centralizadora do Estado frente ao ambiente marítimo. Além disso, em seu trabalho 

de doutoramento, atualmente em andamento no MAE/USP, esse mesmo 

pesquisador, vem tecendo importantes considerações sobre a construção dos 

diferentes ambientes portuários associados à vila e sua relação com as diferentes 

políticas públicas aí desenvolvidas (Com. Pess.). Com relação ao segundo, ao 

apresentar, o confronto entre modernidade e tradição através da análise dos restos 

submersos do vapor Conde d’Áquila e da lenda construída pela população para 

justificar seu afundamento. Representante dos avanços tecnológicos da época, essa 

embarcação apresentava um sistema de propulsão misto composto tanto pelas 

antigas vergas e velas, quanto pelas novas caldeiras e pás giratórias. Em sua 

viagem de volta de Iguape, o vapor incendiou-se e afundou a poucos metros do 

atual píer da balsa. Pela tradição, o fogo teria sido pretensamente motivado pela 

vingança divina, inflamada por comentários desrespeitosos e heréticos de 

marinheiros que teriam afirmado que na falta de carvão para abastecer as caldeiras 

do navio, queimariam as canelas de São João Batista, patrono da igreja municipal 

(RAMBELLI, 2003, p.103).  

Novos sistemas de propulsão naval, novos navios, novos equipamentos 

portuários, novas estruturas de controle, todos esses elementos materiais, estatais 

e/ou privados, fizeram parte do que Harvey bem qualifica de “[...] a criação 
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obrigatória da paisagem geográfica para facilitar a acumulação através da produção 

e da circulação” (2006, p.73). É certo que os maiores investimentos de capital fixo 

vieram dos cofres imperiais, visando a melhoria das condições de produção (que 

também compreendem as ações de transporte, como Harvey deixa claro) e a 

organização de um sistema de controle mais eficaz, a fim de aumentar-se a 

arrecadação governamental e reduzirem-se as evasões fiscais. 

É exatamente nesse mesmo contexto que de deve inserir o farol do Bom 

Abrigo; estrutura de sinalização marítima, cuja construção faz parte de um esforço 

governamental no sentido de trazer à modernidade do século XIX, os antigos usos e 

costumes do mar, e, com isso, a criação de um novo “saber náutico” e de uma nova 

temporalidade, baseada em ritmo menos “natural” e mais “humano”. Não mais 

apenas as estrelas ou a conformação morfológica da paisagem serviam, então, de 

guias e de rotas aos navegadores, substituídos pelo longo alcance das luzes de 

sinalização faroleiras, acessíveis mesmo às tripulações menos experientes e/ou 

desconhecedoras das condições específicas locais. A intenção era a de superar 

todas as barreiras à circulação de mercadorias e pessoas e ao bom andamento de 

uma nova dinâmica sócio-econômica, cada vez mais dependente da interação entre 

diferentes setores da produção e do consumo.  

Longe de representar um projeto local ou regional, a construção do farol do 

Bom Abrigo estava relacionada com um processo nacional que, por sua vez, estava 

atrelado a um movimento muito maior, de caráter global, onde os novos 

equipamentos e o novo ritmo da produção passou a demandar um completa reforma 

das vias de circulação marítima, e cuja maior expressão material foi a criação de 

uma ampla rede infraestrutural de sinalização. Como em outras partes do mundo, 

esse esforço representou efetivamente a materialização das rotas de navegação 

marítima por todo o litoral brasileiro. Isso fica claro quando analisamos o raro 

trabalho de Almiro Reis (3° Oficial da Secretaria da Marinha), intitulado: Historico de 

Pharoes Existentes no Brazil e Organização das Respectivas Repartições. Nessa 

obra de singular importância em uma historiografia onde tais estruturas são 

simplesmente ignoradas, Almiro Reis nos fornece uma clara visão do esforço 

concentrado que marcou o século XIX no que diz respeito à construção de faróis. 
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Naquele século, nada menos que setenta e sete unidades foram edificadas ao longo 

da costa brasileira (1913, p.15-17).  

É certo que estruturas de sinalizações esporádicas e independentes existiram 

no território brasílico muito antes disso, principalmente naquelas regiões portuárias 

de maior movimento ou de maior perigo. Em verdade, como atesta o estudo de 

Hague e Christie (1995), as estruturas faroleiras existiram desde a mais remota 

antiguidade, marcando a paisagem das costas européias, africanas e orientais, e 

servindo como importantes instrumentos a serviço das rotas comerciais marítimas 

(p.01-23). Entretanto, tais ações geralmente estiveram relacionadas a iniciativas 

pontuais de um governante ou de uma cidade, não representando um movimento 

mais amplo e coeso, e portanto duradouro, que possa ser comparado à política 

estatal das diferentes nações durante o século XIX, e aos efeitos dela provindos. Da 

mesma maneira, no período medieval, as ações vinculadas à instalação de 

estruturas de sinalização marítima surgiam da iniciativa dos próprios homens 

envolvidos na faina do mar e na maioria das vezes eram estabelecidas apenas em 

momentos críticos específicos; nesse sentido, representavam uma vontade própria, 

uma expressão do engenho dos homens do mar.  

O modelo surgido no século XIX, por outro lado, foi fruto da vontade de um 

poder central organizado e cada vez mais presente como força reguladora e 

definidora das bases de produção econômica e dos parâmetros de comportamento 

social, e o espaço construído foi um dos instrumentos mais utilizados para moldar 

uma nova realidade social. Nesse sentido, apesar de efetivamente contribuir para a 

segurança da navegação em geral, também trazia consigo outras conseqüências, 

especificamente a materialização das rotas de navegação e homogeneização dos 

procedimentos de circulação, sendo um passo a mais em relação aos antigos 

roteiros dos séculos XVI, XVII e XVIII. A organização de rotas mais fixas facilitava o 

controle do trânsito das embarcações e conseqüentemente a fiscalização e o 

controle de cargas, pessoas e mesmo idéias. Além disso, essas estruturas atuavam 

no sentido de alterar o ritmo da faina marítima, possibilitando às embarcações 

manterem-se em movimento noite adentro, valendo-se das luzes dos faróis ao longo 

da costa, cujo raio de ação permitia a identificação da posição, sem necessidade de 
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uma excessiva aproximação do litoral, onde estavam os maiores obstáculos e os 

maiores riscos à navegação. Isso representava uma extensão da jornada de 

trabalho das tripulações, que dispunham de poucos instrumentos de barganha em 

um novo mundo onde os conhecimentos sobre o cordame e o velame eram 

substituídos pelos novos conhecimentos mecânicos do vapor, que, por sua vez, 

também contribuía para a própria redução dos postos de trabalho12.  

Nesse sentido, o sistema de circulação marítima, materializado através dos 

faróis, representa o avanço das relações de produção capitalista “industrial” sobre o 

universo náutico. Tempo é dinheiro e correntes e ventos são um empecilho ao bom 

andamento das necessidades produtivas e comerciais, sendo substituídos pela 

máquina que moldava a natureza em favor dos desígnios humanos e pelo farol, que 

aumentava artificialmente o dia, expandindo o tempo útil de navegação e diminuindo 

os riscos, aumentando os lucros. Ambas as estruturas eram, para fazermos um 

trocadilho com a condição capitalista, os dois lados de uma mesma moeda. 

O caráter estatal desses equipamentos de sinalização teve seu reflexo na 

própria estrutura material da unidade faroleira. Diferentemente das estruturas 

temporárias e improvisadas que marcavam a realidade dos sinais estabelecidos 

pelos homens do mar naqueles momentos de maior necessidade, geralmente 

caracterizadas por uma ampla, porém simples estrutura de combustão erguida ao ar 

livre em pontos elevados da costa, esses novos elementos da cultura naval 

passaram a apresentar um alto grau de especialização, com a realização de 

vultosos investimentos de capital fixo, empregados na construção de edifícios e 

torres especificamente destinados a essa atividade, onde operavam equipamentos 

importados sofisticados.  

O farol do Bom Abrigo não foi diferente e envolveu importantes obras de 

engenharia que provocaram significativas transformações na paisagem insular, com 

a instalação de estruturas de alvenaria e a construção de vias de circulação para 

atender às novas demandas funcionais desse posto de sinalização. Apesar de 

sabermos que sua construção original data de 1886, as estruturas que foram 

                                                 
12 Não queremos afirmar, com isso, que toda transformação tecnológica atue no sentido de suprimir 
postos de trabalho, a relação entre tecnologia e trabalho nem sempre é tão direta e nem sempre 
segue esse direcionamento. 
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identificadas pela análise da foto aérea e pelos trabalhos de prospecção direta 

descritos no capítulo dois deste trabalho, e que atualmente ainda ocupam a porção 

superior do morro ocidental da ilha são, no entanto, de um período bem mais 

recente, tendo sido edificadas entre 1954-56, como consta de um documento 

original consultado na pasta-arquivo referente a esse “próprio nacional”, na 

Capitania dos Portos de Santos. Assim, aos esforços iniciais despendidos por esta 

pesquisa para a identificação de possíveis evidências remanescentes das estruturas 

originais do farol, do século XIX, segui-se uma série de pequenas intervenções de 

subsuperfície em algumas porções específicas do terreno insular.  

Os locais escolhidos para abrigar tais intervenções estiveram sempre 

próximos das atuais estruturas, uma vez que as referências bibliográficas e 

cartográficas históricas, também já apresentadas, apontavam sempre essa mesma 

região como sendo aquela que teria abrigado a edificação original de 1886. O breve 

Memorial Histórico que integrou o processo de registro da ilha como “próprio 

nacional”, também presente nos arquivos da Capitania dos Portos de Santos, faz 

menção à realização de apenas duas reformas nos edifícios durante os anos de 

1903 e 1939, sem referir-se a qualquer alteração de local ou configuração 

arquitetônica. Assim, fica evidente que, até essa data, o local do farol identificado 

nos mapas é exatamente o mesmo originalmente escolhido para abrigar as 

estruturas do século XIX. Como visto no capítulo dois, tanto o Mappa do Bom 

Abrigo, já existente em 1938, quanto o “Levantamento Aerophotogrammetrico”, de 

1937, apontavam justamente o topo do morro ocidental como o local de implantação 

do farol. Também como já observado, esse local é o ponto mais alto da ilha, 

condição natural ideal para abrigar tais estruturas por potencializar os efeitos de 

visualização para aquelas embarcações transitando em águas mais profundas e 

distantes.  

As possibilidades mais concretas que se apresentavam era que a atual 

estrutura faroleira tivesse sido construída exatamente em cima ou nas adjacências 

da antiga edificação. Por isso, realizamos uma série de poços-teste ao redor da 

atual torre do farol e ao longo de uma das faces formadas pelo alinhamento dos 

edifícios ali presentes. Entretanto, o local que despertou nosso maior interesse foi 

 220



uma região descampada e artificialmente aplainada que se encontra localizada em 

uma porção de terreno imediatamente adjacente às edificações, e que também 

havia sido identificada através das fotos aéreas e da prospecção direta que 

realizamos (Prancha n°17). As intervenções realizadas seguiram um padrão circular, 

com 50 cm de diâmetro e 60 cm de profundidade. No total, foram realizados 19 

poços-teste que apresentaram os seguintes resultados: na área do descampado, 

apesar da intensa prospecção, nenhuma evidência de cultura material pôde ser 

detectada; o mesmo poder ser dito sobre aquelas interferências realizadas junto à 

atual torre do farol; no caso dos poços-teste abertos paralelamente às edificações, 

pudemos comprovar a presença de restos de fiação elétrica, alguns fragmentos de 

vidros recentes e vários fragmentos de telha francesa, todos elementos de 

cronologia mais recente, associados à ocupação dos anos 50 e 60 (século XX), 

relacionada com a última fase de funcionamento desse posto militar.  

Apesar do caráter negativo dos resultados obtidos, temos algumas poucas 

informações sobre o conjunto arquitetônico do século XIX, que nos possibilitam a 

formulação de algumas considerações que julgamos pertinentes. Nossa primeira 

fonte de informação, como não poderia deixar de ser, é a breve descrição que 

Adoniro Reis inclui em sua obra. Segundo esse cronista (não nos esqueçamos que 

ele escreveu seu trabalho em 1913, período em que as estruturas originais haviam 

apenas sido reformadas uma única vez): 
Torre de pedra e cal bem como as casas dos pharoleiros sufficientemente 
espaçosa, construída na parte culminante da ilha [...] Foi preparado um 
caminho apropriado até o pharol, através da densa mata que foi derrubada 
em grande extensão para desimpedir a luz do pharol em todo o horisonte [...] 
A torre é de alvenaria e tem a forma quadrangular; está comprehendida na 
casa dos pharoleiros, é pintada de branco, bem como a mencionada casa. 
(REIS, 1913, p.64). 

 
A outra fonte de informação de que dispomos é a de Paulino de Almeida que 

comentava em sua monografia sobre o Bom Abrigo: “A torre, de forma quadrangular 

e que ainda hoje existe, está comprehendida na casa dos pharoleiros, sendo pintada 

de branco, bem como a mencionada casa” (1938, p.65). 

Além disso, esse mesmo autor acrescenta em sua vasta obra, duas 

importantes imagens dessa estrutura, que nos possibilitam travar um contato visual 

mínimo com as características físicas e arquitetônicas do edifício original e um  
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PRANCHA 17 
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rápido vislumbre do cotidiano a ele associado (Prancha n°18). Como se percebe 

claramente, as fotos apresentam a configuração original do edifício, que se coaduna 

perfeitamente com a descrição feita por Almiro Reis, mantendo a composição da 

torre associada à própria casa do faroleiro. Na primeira fotografia, o prédio parece 

recém pintado, mantendo uma aparência de novo, o que sugere que tenha sido 

tirada logo após uma das reformas, provavelmente a de 1903.  

Esse tipo de configuração parece ser típica do final do século XIX e mesmo 

da virada para o XX, e existem exemplos similares construídos na mesma época na 

Europa e Estados Unidos, o que demonstra a tendência de uma uniformidade 

mundial dessas estruturas (Prancha n°19). Isso pode ser interpretado, talvez, como 

um indicativo sutil da própria proposta de integração e homogeneização das 

relações de produção como proposta pelo capitalismo fabril, e de seu projeto de 

expansão global. Dessa forma, detentora de uma função “cosmopolita”, essa 

estrutura, que servia de elo de ligação entre os povos e entre as diferentes 

comunidades, precisava ser reconhecida e, portanto, configurada de uma mesma 

maneira por todos. 

Além disso, essa similaridade arquitetônica também pode ser entendida 

enquanto fruto de um regime que almejava equiparar-se aos modelos tidos como os 

exemplos civilizatórios a serem almejados. Nessa tentativa, procurava-se a adoção e 

imposição de certas aparências e paisagens edificadas, através da cópia e da 

camuflagem das expressões e identidades regionais, então vistas como exemplos 

de atraso. Representante do poder central, a estrutura parece evocar uma 

associação neo-clássica, com as decorações baseadas em frontões triangulares que 

emolduram as envasaduras, indicando, provavelmente, o ideal de um berço 

civilizador greco-romano, tão significativo para um regime que se pretendia 

controlador, centralizador e a única fonte de poder realmente importante: o Império 

do Brasil. 

A despeito da ênfase na importância do farol como estrutura monumental e 

tecnológica voltada para a organização de uma nova “realidade” funcional marítima, 

não podemos deixar de lembrar, também, que alguns outros indícios materiais 

constantes dos documentos, evidenciam os próprios limites da pretensão simbólica 
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e modernizadora a ele atrelado. O próprio fato de a construção estar baseada em 

um modelo arquitetônico multifuncional, onde um mesmo edifício servia tanto como 

espaço de habitação quanto como farol, já demonstra a clara preocupação com a 

redução de custos de investimento em capital fixo. Isso se adequava perfeitamente 

às necessidades de um projeto de nível nacional, que exigia a criação não apenas 

de uma única unidade, mas de vários exemplares ao longo da costa.   

Nesse mesmo sentido, essa unidade faroleira, quando inaugurada, já se 

apresentava defasada em relação à tecnologia da época, sendo composta por um 

aparelho de iluminação antiquado, ainda baseado nos modelos de candeeiros. Esse 

equipamento havia sido instalado primeiramente no farol da Ilha Raza (Rio de 

Janeiro) em 1829, sendo substituído, ali, por um novo aparato com base na luz 

elétrica, em 1883 (REIS, 1913, p.22, 64). O fato desse aparato tecnológico 

antiquado ter sido reaproveitado para a construção do farol do Bom Abrigo, em 

1886, já revela a falência de um modelo pretensamente moderno, que precisa se 

adequar à realidade de um Estado imperial agrário de recursos limitados. Da mesma 

maneira, sua escolha demonstra a importância secundária que essa rota marítima 

assumia para o governo imperial, em contraste com o Rio de Janeiro, capital do 

Império e símbolo máximo da casa real. Sendo assim, mais do que um instrumento 

de navegação, o farol refletia, também uma diferenciação hierárquica social onde a 

corte, o centro do poder, era sempre servida pelas melhores condições e as 

melhores tecnologias, ficando as demais regiões do país, dependentes das 

oportunidades que se apresentavam. 

Seja como for, o fato de ser um farol tecnologicamente atrasado não invalida 

o fato de que essa estrutura representou a reafirmação da importância náutica da 

região, tanto é que essa unidade sofreria ainda uma grande reforma em 1939, e uma 

total reconstrução, entre 1954-56. Tais investimentos só se explicam justamente 

porque o Bom Abrigo continuou a ser um ponto muito importante para a navegação 

em geral.  A intervenção de 1939 pode ser vista na segunda foto apresentada por 

Paulino de Almeida, onde podemos observar a significativa alteração na torre, que 

foi ampliada dos 12 metros originais para uma altura de 16 metros, e que, em sua 

parte superior, deixava seu padrão quadrangular e tornava-se circular (Prancha 18). 
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PRANCHA 19 
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A alteração parece estar vinculada à adequação das estruturas a um novo 

aparelho de iluminação que, mais potente, poderia ampliar o raio de ação dessa 

unidade de sinalização, o que justificaria o aumento na altura do edifício. Esse novo 

equipamento certamente seria com base na tecnologia da luz elétrica, como atestam 

os postes de madeira que levam a fiação em direção à casa e ao farol.  

Diferentemente da reforma de 1903, as intervenções realizadas entre 1954 e 

1956, trouxeram a essa unidade faroleira, uma completa reorganização. Mais do que 

a simples atualização tecnológica, o que percebemos é a criação de um novo 

espaço e, conseqüentemente, a proposta de uma nova dinâmica de ocupação. São 

desse período os restos edificados bem preservados que atualmente ainda 

persistem na Ilha do Bom Abrigo e que nos garantem uma ótima idéia desse último 

estágio em que o farol ainda não havia sido totalmente automatizado.  

Nesse sentido, nossa primeira ação foi a de localização de cada uma das 

estruturas identificadas durante as etapas de prospecção terrestre e que perfazem 

um total de seis edifícios. Além disso, todas as estruturas foram devidamente 

mapeadas, com a realização de uma planta baixa onde constam as envasaduras e 

características construtivas que indicam especificidades de funcionalidade (por 

exemplo, banheiros). Dois desses edifícios eram residências destinadas a abrigar a 

família dos faroleiros, apresentando uma mesma planta padrão de três quartos, uma 

cozinha e um banheiro. Um edifício localizado entre as duas casas servia, segundo 

informações obtidas na Capitania dos Portos de Santos, de escritório e depósito e 

sala de rádio. A quarta estrutura abrigava a chamada “usina”, destinada ao gerador 

para o rádio e as residências. Parte desse mesmo complexo era a torre do farol, 

construída em formato octogonal, localizando-se um pouco adiante do complexo 

residencial. Por último, um depósito, localizado na Prainha, servia para o 

armazenamento de peças de reposição, e marcava a área de desembarque e de 

contato com o mundo exterior (Pranchas n° 20-21). 

O trabalho realizado demonstrou que, em comparação com a antiga 

edificação, a “nova” estrutura faroleira representava um esforço claro no sentido de 

uma especialização ainda maior do espaço de trabalho. A alteração mais evidente e 

de maior impacto, acreditamos, está na completa separação entre as áreas de 
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trabalho e as áreas de vivência. Desse modo, a multifuncionalidade arquitetônica da 

torre associada à residência dos faroleiros foi substituída pela criação de um 

complexo, onde casas e farol ocupavam prédios e áreas distintas. Essa separação 

parece indicar uma mudança no próprio padrão de compreensão da sociedade 

sobre o papel das atividades profissionais na vida social. Não mais considerada uma 

prática associada à família e ao espaço doméstico, o “Trabalho” passava a ser 

encarado como um elemento externo, que requeria um ambiente próprio e 

adequado, longe das distrações e das intervenções da vida familiar.  

Essa característica contrasta claramente com o contexto apresentado pela 

segunda foto apresentada por Paulino de Almeida (Prancha n°19). Diferentemente 

da proposta arquitetônica dos anos cinqüenta (século XX), esse registro fotográfico 

apresenta um vislumbre da vida quotidiana dos faroleiros e suas famílias, onde fica 

evidente a associação quase que completa entre a esfera profissional e a esfera 

familiar. Ainda que exista uma diferenciação entre a torre, o espaço profissional 

destinado ao faroleiro, e o chão, espaço destinado à família, a extrema proximidade 

e a quase inexistência de barreiras físicas entre eles demonstra que os limites entre 

eles não eram tão importantes. Tudo isso muda com a instalação da torre em um 

local específico, destinado a abrigar apenas aqueles indivíduos envolvidos na faina 

faroleira. 

Acreditamos que essa diferenciação reflita, também, a mudança que se 

operou nessa unidade, com a substituição do trabalho civil pela mão-de-obra militar. 

Não conseguimos obter informações específicas de quando essa mudança teria 

ocorrido no Bom Abrigo, mas sabemos que até a reforma de 1939, quando a torre foi 

aumentada, os faroleiros ainda eram recrutados junto à população civil, como atesta 

a foto de Paulino de Almeida. Nesse sentido, a passagem da operação para uma 

corporação militar teria sido um dos motivos para a total transformação do espaço 

faroleiro, dessa vez, refletindo os princípios de ordem e compartimentação 

associados às práticas militares de operação e administração. Talvez isso explique 

ainda a segmentação do próprio espaço de trabalho em unidades menores, com a 

criação dos depósitos, do escritório e da usina de energia, todos devidamente 

compartimentados em espaços especificamente projetados. 
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A partir de tudo que foi exposto acima, o que se percebe é que a Ilha do Bom 

Abrigo teve sua importância náutica confirmada e reafirmada a partir do período da 

Conquista. Século após século, ela foi readaptada para funcionar dentro dos 

sucessivos projetos de construção do espaço mercantil marítimo, atuando como um 

importante instrumento de acumulação capitalista, servindo de elo de ligação entre 

produtores e consumidores.  

O caráter mercantil/capitalista da Ilha do Bom Abrigo, no entanto, não se 

restringiu, ao longo dos séculos, à participação da ilha como elemento estrutural dos 

processos de transporte e comunicação intrinsecamente associados a esse caráter. 

Sua importância náutica e suas características naturais seriam, mais uma vez, 

apropriadas e postas ao serviço do engenho econômico de uma cultura marítima 

dedicada à exploração comercial de recursos naturais biológicos, especificamente, 

os cetáceos. 
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CAPÍTULO 5 – Tachos, fornalhas e toicinhos: a armação 

 
 

Por fim, o último papel desempenhado pela Ilha do Bom Abrigo no processo 

de conformação das sociedades históricas, que pudemos identificar neste estudo, foi 

o de ter se transformado em espaço de produção colonial. O motivo para isso foi a 

instalação, em seu território, de uma armação baleeira na segunda metade do 

século XVIII (ELLIS, 1969, p.56), cujos restos edificados foram, como dissemos na 

introdução, uma das justificativas para a proposição da presente pesquisa.  

A importância deste tipo de sítio arqueológico está diretamente relacionada 

com as limitações tradicionalmente presentes na historiografia brasileira que, salvo 

poucas exceções, tem estado, quase que exclusivamente ocupada com a discussão 

de aspectos da vida terrestre, deixando de lado as atividades marítimas 

desenvolvidas pelos diferentes atores sociais das sociedades históricas aqui 

estabelecidas.  

A empresa baleeira, provavelmente em função da própria extensão de suas 

atividades, que, como veremos, atingiram desde o nordeste até o sul da então 

colônia, e também em função das evidências materiais notáveis deixadas em 

diferentes comunidades ao longo do litoral, foi uma das poucas atividades marítimas 

que chegou a chamar a atenção dos historiadores, tendo sido objeto de estudo de 

Ellis, em seu extenso e competente trabalho A Baleia no Brasil Colonial, de 1969. No 

âmbito da arqueologia, essa temática já foi também pesquisada por Campos (1997), 

que trabalhou com os vestígios materiais da armação de Bertioga, e especialmente, 

por Comerlato (1998), que se dedicou ao estudo de exemplares catarinenses dessas 

unidades produtivas.  

Em todos esses estudos, é reconhecido o caráter econômico 

inalienavelmente associado a essas estruturas. No caso da armação do Bom Abrigo 

isso não é diferente. Enquanto espaço de produção colonial, essa unidade 

representou a materialização da definitiva ruptura com as antigas formas de 

interação e apropriação estabelecidas entre o homem e o ambiente natural, típicas 

das sociedades autóctones, e a efetiva instalação de um novo sistema sócio-
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econômico fortemente marcado pela progressiva mercantilização das diferentes 

esferas da atividade humana. Além disso, a armação do Bom Abrigo também 

precisa ser entendida enquanto representação de um modelo de exploração colonial 

específico, moldado para servir a uma sociedade monárquica, centralizadora, 

estamental e, em conseqüência, fortemente dependente de expressões simbólicas 

de ostentação e de reafirmação do poder real. Aqui, mais uma vez, precisamos 

entender a ilha como uma macroestrutura, e uma macroestrutura, não que contém, 

mas que é a própria armação.  

 

5.1. A ilha/armação como expressão mercantil/capitalista: 

 
 
 A presença de cetáceos no litoral brasileiro é notória e se explica pelas 

condições do ambiente marítimo e do ciclo reprodutor animal: oriundos das frias 

águas antárticas, durante os meses de inverno, de junho a outubro, migram em 

busca de áreas mais quentes para realizar seus rituais de acasalamento e de 

procriação, seguindo as correntes marítimas até os mares tropicais do Atlântico Sul, 

chegando a latitudes tão distantes como as do litoral da Bahia. Nesse percurso, 

aproximam-se das costas brasileiras, adentrando mesmo as porções mais rasas do 

litoral e as águas interiores, seja em busca de comida, seja em busca de abrigo para 

reprodução, seja em função de desorientação momentânea ou por causa de 

doenças. A mera presença física de baleias nas águas e nas praias do litoral 

brasileiro, desde logo levou a uma interação com os grupos humanos que habitaram 

(habitam) ou se aventuravam (aventuram) nesses mesmos ambientes, ainda que o 

tenham feito, obviamente, de diferentes formas em diferentes momentos da história. 

O fato de que muitos desses animais encalhavam, e ainda encalham, em nosso 

litoral13, gerando um evento que transcende a questão biológica e assume uma 

dimensão social humana, é um exemplo do que queremos dizer. 

 

                                                 
13 Em Cananéia, segundo dados do NUPESC, encalham ainda, em média, cerca de sete baleias por 
ano, o que obriga a essa instituição um intenso trabalho de saneamento das praias atingidas. 

 233



5.1.1 As sociedades autóctones: 
 

Para o caso daquelas sociedades pertencentes ao chamado “período pré-

histórico”, ou, mais recentemente, período da “história antiga” do Brasil, evidências 

arqueológicas indicam o aproveitamento desses cetáceos de diferentes formas e 

com significados distintos. No tocante às sociedades construtoras dos sambaquis, 

que ocuparam parte das regiões litorâneas e fluviais do que hoje é o território 

brasileiro, aproximadamente entre 8000 e 2000 anos antes do presente, as 

pesquisas arqueológicas revelaram que esses mamíferos aquáticos foram 

intensamente utilizados como fonte de alimento e de matérias-primas para a 

confecção de utensílios.  

Já Paulo Duarte, em seus estudos sobre essas formações conchíferas, 

encontrou fragmentos ósseos desses animais no que identificou como vestígios de 

toscos fogões de pedra contendo “restos alimentares” (1968, p.73). A escavação de 

outros sambaquis também revelou o uso da estrutura óssea desses animais como 

matéria-prima para a fabricação de vários artefatos utilitários. André Prous nos 

fornece alguns exemplos desses objetos encontrados em diferentes sítios 

espalhados pelo Brasil. São instrumentos cortantes, a exemplo de facas; 

propulsores de dardos, utilizados como armas de caça; esculturas zoomórficas; 

contas de colares; vasilhames, feitos através do aproveitamento das bulas 

timpânicas ou mesmo dos ossos das vértebras; tampas, feitas a partir dos discos 

intervertebrais; e, para aqueles ossos de maior tamanho, tábuas de talhar, de 

percutir e de aquecer (1992, p.84). A essa lista podemos acrescentar, também, 

pesos de rede, encontrados, segundo Paulo Duarte, no sambaqui do Mar Casado, 

no Guarujá (1968, p.32). 

Pode-se dizer, em relação aos restos materiais desses animais dentro da 

sociedade construtora dos sambaquis, que seu papel excedia o puramente 

nutricional ou utilitário. Mas do que fonte de alimento e matéria-prima, esses animais 

parecem, segundo Paulo Duarte, ter assumido uma função mágica: 
O simples encalhe de uma baleia, pelo significado como quantidade de 
alimento e material para instrumentos, poderia determinar o caráter mágico 
de um local, consagrando a escolha do sítio para a formação de um novo 
sambaqui, o que explica a freqüência com que esqueletos praticamente 
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inteiros do cetáceo são encontrados no meio e na base das jazidas (1968, 
p.98). 

 
Esse parece ter sido o caso do sambaqui Aroeira, localizado em Cananéia, às 

margens do mar de Aririaia, de cujo interior foi retirado uma ossada de baleia 

(ALMEIDA, 1952, p.09). 

Tal sentido mágico ou religioso relacionado aos cetáceos pode ser reforçado 

quando lembramos, por exemplo, que partes desses animais foram utilizadas por 

esses povos como acompanhamento funerário em muitos enterramentos escavados 

até hoje. Os trabalhos realizados por Ricardo Krone, no sambaqui da Vila Nova I, em 

1914, no município de Iguape, já demonstravam essa relação. Segundo esse 

pesquisador do início do século: “No mesmo sambaqui descobri [...] um esqueleto 

[...] que [...] tinha ao lado direito do seu corpo uma gigantesca costela de baleia [...] 

O esqueleto n.18 do mesmo sambaqui achava-se coberto de ossos chatos de baleia 

[...]” (Apud SILVA, 2001, p.114). Monteiro, que analisa os aspectos relacionados à 

morte nas coleções dos sítios de Tenório e Mar Virado, indica a presença de pelo 

menos dois enterramentos realizados nessas condições, no segundo sítio 

arqueológico mencionado acima, observando que tal número em verdade deve ser 

considerado baixo, em comparação a outros sítios arqueológicos desse tipo (2001, 

p.202). Além disso, Nishida, identificou outros 363 restos faunísticos de baleia que 

teriam sido utilizados em cremações rituais, ou também, possivelmente como 

elementos integrantes de possíveis banquetes mortuários (2001, p.60). Mais 

recentemente, a mesma autora, ao analisar os ritos funerários relacionados com os 

enterramentos encontrados no sítio Jabuticabeira II, no município de Jaguaruna em 

Santa Catarina, identificou a associação entre alguns sepultamentos e fragmentos 

de ossos de baleias (BARBOSA, 2007). 

É certo que as discussões atuais sobre o efetivo papel e função dos 

sambaquis dentro das sociedades que os construíram ainda não podem ser vistos 

como conclusas. Assim como o próprio conceito do que poderia ou não ser 

considerado um sambaqui, também ainda passa por intensas e acaloradas 

discussões, com a criação de diferenciações conceituais como “sítios conchíferos” e 

“acampamentos concheiros temporários”. Nesse sentido, a interpretação do 

significado dos termos “restos alimentares”, por Paulo Duarte, deve ser tomada com 
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cuidado. Assentamentos humanos relacionados à moradia e à vida cotidiana, 

cemitérios, locais de cunho sagrado e articuladores de uma identidade de grupo ou 

marcos de domínio territorial? Não pretendemos, aqui, solucionar essas questões. 

Ainda que admitamos as diferenciações conceituais entre “sambaqui” e 

“acampamentos concheiros” como distinções culturais, como o faz Prous (1992, 

p.272), a presença dos cetáceos ainda se faz sentir nesses últimos (acampamentos 

conchíferos), seja como fonte de alimento e de matéria-prima para a confecção de 

instrumentos, seja para a realização de uma função ritual relacionada com os 

enterramentos (1992, p.278, 285, 287). Por outro lado, segundo esse autor, algumas 

alterações podem ser observadas, como por exemplo, o fato de que “A utilização da 

bula timpânica e dos ossos longos de baleia parece ser abandonada” (1992, p.280).  

Fonte de recursos alimentares e de matéria-prima para a confecção de 

artefatos, provável animal mágico que interligava o mundo natural com o 

sobrenatural, os cetáceos, ao que se sabe, não eram caçados intencionalmente por 

essas sociedades de pescadores-coletores. Nada, na cultura material dessas 

comunidades indica a existência de tal prática. Como bem argumentou Figuti, o 

acesso a esses animais de grande porte “[...] parece ser devido a acidentes que se 

vêem, ainda hoje, de animais desorientados que encalham nas praias” (2000, p. 

204). 

 Apesar dessa ampla disseminação de artefatos e vestígios biológicos dos 

cetáceos em sítios ditos “sambaqueiros”, o mesmo parece não ter ocorrido com 

relação aos sítios vinculados a tradição arqueológica tupiguarani, evidenciados em 

toda costa do litoral brasileiro e datados de períodos mais recentes de nossa 

história. Não dispomos de dados arqueológicos significativos que revelem uma 

íntima relação entre esses povos e aqueles animais marítimos. O silêncio de André 

Prous ao tratar dos sítios tupiguarani, em seu livro Arqueologia Brasileira, é bastante 

significativo. Uma possível justificativa seria o fato de que os locais de habitação 

escolhidos por esses grupos não favoreciam a preservação de material ósseo, o que 

dificultaria a identificação de possíveis vestígios dessa fauna marítima. Outro 

argumento é o de que essas sociedades teriam preferido o uso da madeira como 

principal matéria-prima para a confecção de artefatos, em detrimento do osso 
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(PROUS, 1992, p.405). Assim, a baleia teria perdido sua importância como fonte 

monumental de subsistência, o que poderia, também, ter eliminado seu potencial 

como animal místico-religioso. Por outro lado, relatos quinhentistas sugerem que a 

antiga prática de aproveitamento dos cetáceos encalhados nas praias havia 

permanecido até certo ponto. Jean de Léry, participante do projeto da França 

Antártica levado a cabo pelo senhor de Villegagnon em 1555, escreveu em seu livro 

Viagem à terra do Brasil, publicado em 1577, um relato interessante sobre um 

desses episódios envolvendo baleias encalhadas. Segundo o cronista, “E não 

obstante irem os nossos companheiros juntamente com muitos selvagens buscar 

o que lhes apetecia, ficaram mais de dois terços do cetáceo apodrecendo no lugar 

do encalhe [...]” (1980, p.109. Grifo nosso). 

 

5.1.2 O processo de colonização europeu: 
 

O advento do europeu na América provocou uma drástica alteração nessa 

relação com os cetáceos da costa brasileira. A partir do século XVI, essa questão 

assumiu uma perspectiva diferente da que vinha imperando até então, 

principalmente em função do caráter econômico que a sociedade européia já estava 

acostumada a associar especialmente em relação à reserva de gordura desses 

animais. O óleo de baleia, fabricado a partir da gordura dos cetáceos era um dos 

principais produtos utilizados como fonte de iluminação em toda Europa, uma 

exigência cada vez mais comum em um continente em pleno processo de 

urbanização e desenvolvimento econômico. Nesse aspecto, o óleo de baleia servia 

também para a fixação de cores em tecidos, para o preparo e amaciamento do 

couro e solvente de tintas, além de integrar a produção de remédios. O aço frio das 

espadas começava a perder sua hegemonia para o “chumbo quente” das armas de 

fogo, cuja pólvora dependia do enxofre refinado com o azeite de baleia. No ambiente 

marítimo, a proliferação das embarcações demandava, a cada dia, uma quantidade 

maior de breu para a calafetagem das naus, o qual tinha, como um de seus 

principais componentes, esse mesmo produto, e de cordas extremamente 

resistentes, obtidas com os tendões dos cetáceos.  
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Mas nem só do óleo sobrevivia a indústria baleeira. Além dele, as barbatanas 

eram utilizadas nas armações do vestuário, em peças como coletes, chapéus e 

espartilhos; a carne era salgada e servia de alimento para escravos ou para as 

camadas mais pobres da população, entre elas, os marinheiros (ELLIS, 1958, p.08).  

O novo entendimento do papel a ser exercido pelos cetáceos dentro da nova 

sociedade capitalista-mercantil que chegava, provocou a transformação desses 

animais em mercadorias. O novo “status” das baleias representava uma 

diferenciação profunda na própria base do comportamento social: antes 

aproveitados oportunamente e muitas vezes inseridos em um mundo 

mágico/religioso, os cetáceos eram, agora, caçados e valorizados apenas enquanto 

rendimento econômico. A partir de então, esses animais foram exterminados de uma 

maneira nunca antes vista. Para se ter uma idéia dessa mudança de panorama, 

durante o ano de 1775, apenas na armação de Santa Catarina foram caçados cerca 

de 500 animais (ELLIS, 1958, p.25). Um número certamente muito maior do que se 

considerássemos apenas os animais encalhados e, portanto, aproveitados pelos 

autóctones. Dos cetáceos que por aqui transitavam, e ainda transitam, os mais 

comuns e com significativo interesse econômico eram: a Balaenoptera musculus ou 

baleia azul, a Balaenoptera physalus ou baleia comum, a Balaenoptera borealis, a 

Balaenoptera edeni, a Megaptera novaeagliae ou jubarte, e a cachalote, rica em 

espermacete e em âmbar, esse último, o resultado de uma concreção do intestino 

grosso (ELLIS, 1969, p.111), sendo que o âmbar gris, produto da digestão das lulas 

ingeridas pelo cachalote, tem sido muito procurado pela indústria de cosméticos, 

para servir como agente fixador de perfumes (ELLIS, 1959, p.14) 

Essa diferenciação de comportamento entre as sociedades autóctones e 

aquela oriunda da região européia, manifestou-se também, como não podia deixar 

de ser, no mundo material. Frutos desse novo comportamento social foram: o 

processo de especialização da prática da caça e o conseqüente desenvolvimento de 

uma cultura material exclusiva, da qual a própria armação de baleias é um exemplo. 

As fontes primárias que nos contam sobre o início da ocupação do território 

brasileiro pelos povos europeus, evidenciam a relevância pretérita dessa relação 

entre o homem europeu e a baleia. Os cronistas mais importantes dos séculos XVI e 
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XVII sempre encontraram algum espaço em seus relatos para a inclusão de 

observações sobre essa questão. É justamente com relação ao âmbar expelido 

pelas baleias em momentos de tensão, que temos uma das primeiras referências 

históricas sobre o aproveitamento econômico desses animais em território brasílico. 

Pero de Magalhães Gandavo, em sua História da Província de Santa Cruz, de 1575, 

assim abordou o tema: 
Não me pareceu tambem cousa fora do propósito tratar aqui alguma cousa 
das balêas e do âmbar, que dizem que procede dellas. E o que acerca disto 
sei, que há muitas nestas partes, as quaes costumam vir d’arribação a esta 
costa, em huns tempos mais que outros, que sam aquelles em que 
asinaladamente sae o âmbar que o mar de si lança fora em diversas partes 
desta Província, e daqui vem a muitos terem pêra si que nam he outra cousa 
este âmbar, senam esterco de balêas e assi lho chamam os Índios da terra 
pela sua lingoa [... ] Quanto mais que nesta Província de que trato se fez já 
experiência em muitas dellas que sahiram á costa e dentro das tripas de 
algumas acharam muito âmbar [...] Ha todavia âmbar de duas castas, s. um 
pardo, a que chamam gris, outro preto: o pardo he mui fino e estimado em 
grande preço em todas as partes do mundo: o preto he mais baixo nos 
quilates do cheiro, e presta pêra muito pouco segundo o que delle se tem 
alcançado: mas de hum e doutro há sahido muito nesta Província e sae hoje 
em dia, de que alguns enriquecem cada hora, como he notório (1980, p.116-
117).  

 
Em 1587, Gabriel Soares de Sousa em seu Tratado Descritivo do Brasil, 

também dedica uma breve, porém, importante menção às baleias. Referindo-se à 

região da Bahia, o cronista relata: 
E em quando as balêas andam na Bahia, foge o peixe do meio d’ella para os 
baixios e recôncavos onde ellas não podem andar, as quas ás vezes pelo 
irem seguindo dão em secco, como aconteceu no rio de Pirajá o anno de 
1580, que ficaram n’este rio duas em secco, macho e fêmea [...] eu mandei 
medir a fêmea [...] o macho [...] se não pôde medir, por a este tempo estar já 
despido da carne, que lhe tinham levado para azeite [...] Quando estas balêas 
andam na Bahia acompanham-se em bandos de dez, doze juntas, e fazem 
grande temor aos que navegam por ella em barcos, porque andam urrando, e 
em saltos [...] e já aconteceu por vezes de espedaçarem barcos, em que 
deram com o rabo, e matarem a gente d’elles (1938, p.328).  

 
Fernão Cardim, em seu Do clima e terra do Brasil, que foi inicialmente 

publicado em inglês na coleção Purchas his Pilgrimes de 1625, mas que certamente 

já se encontrava concluído em 1601, faz uma observação muito semelhante no 

tocante à presença desses animais na costa brasileira. Segundo ele: 
Por esta costa ser cheia de muitas bahias, enseadas e estreitos acodem 
grande multidão de balêas...são tantas as vezes que se vêem quarenta, e 
cinqüenta juntas [...] He muito perigoso navegar em barcos pequenos por 
esta costa, porque alem de outros perigos, as balêas sossobrão muitos, se 
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ouvem tanger, assi se alvoroção [... ] e arremettem como leões, dão muitas á 
costa e dellas se fazem muito azeite (1980, p.47). 

 

Além dos portugueses, outros europeus, de diferentes nacionalidades 

também nos legaram suas impressões e experiências a respeito. Entre os franceses, 

que se estabeleceram em diversos pontos do litoral brasileiro, Jean de Léry (1577), 

ao escrever sobre o já referido episódio da baleia encalhada, afirmou o seguinte: 
Não deixarei de mencionar também as horríveis baleias que diariamente nos 
mostravam suas enormes barbatanas fora dágua e folgando neste vasto e 
profundo rio, aproximavam-se tanto da nossa ilha que as podíamos atingir a 
tiros de arcabus...Certa vez, quando ainda não nos encontrávamos na ilha, 
surgiu um desses cetáceos à distância de dez ou quinze léguas do forte, na 
direção do Cabo Frio, e chegou-se tão perto da terra que não teve bastante 
água para voltar e encalhou na praia. Mas ninguém ousou aproximar-se dele 
enquanto não morreu; debatia-se a ponto de estremecer a terra em seu redor 
e de ouvir-se o estrondo a duas léguas de distância. E não obstante irem os 
nossos companheiros juntamente com muitos selvagens buscar o que lhes 
apetecia, ficaram mais de dois terços do cetáceo apodrecendo no lugar do 
encalhe. A carne fresca não era muito boa e pouco comemos da que 
trouxeram...Afora alguns pedaços de gordura, que derretemos para servir de 
azeite de iluminação, o resto da carne, que ficou exposta á chuva e ao vento, 
só nos serviu para esterco. A língua, que era a melhor coisa, foi salgada e 
remetida em barris para a França ao senhor almirante” (1980, p.109).  

 
Anthony Knivet, em seu relato sobre suas experiências no Brasil, comenta 

que, após ser abandonado por seus companheiros da expedição de Cavendish 

(1591) por encontrar-se enfermo: 
No dia seguinte [...] encontrei uma baleia deitada ao chão, semelhando um 
navio com a quilha voltada para cima [...] construí neste local uma pequenina 
choça e alimentei-me desta baleia pelo espaço de uma quinzena (1947, 
p.38). 

 
 Como podemos ver pelos textos desses cronistas seiscentistas e 

setecentistas, o europeu radicado na América Portuguesa incluiu, desde cedo, a 

exploração dos cetáceos que por aqui encontraram. Entretanto, essa atividade era 

desenvolvida de forma fortuita e que não contava com uma estrutura organizacional 

maior. De maneira geral, o que se presenciava nesses séculos iniciais da 

“colonização” era a continuidade daquela prática autóctone de se aproveitar aqueles 

animais que, por um motivo ou por outro, acabavam por encalhar nas praias e 

baixios da costa brasileira, entretanto, dentro de uma nova perspectiva, como já 

frisamos.  
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Apesar dos disparos de arcabuz, mencionados por Léry, não existia, então, 

um projeto articulado de caça ou, como preferiam os antigos cronistas, de “pesca” 

das baleias em nosso litoral. Ainda não existiam grupos especializados e 

organizados no sentido de transformar esse manancial graxo dos cetáceos do nosso 

litoral em uma indústria especializada. Tal situação fez com que um outro importante 

cronista da história brasileira, o Frei Vicente do Salvador, assim se manifestasse 

sobre a questão: “Era grande a falta que em todo o Estado do Brasil havia de graxa 

ou azeite de peixe [...] e era uma pena [...] padecer esta falta, vendo andar as 

baleias [...] por toda esta bahia, sem haver quem as pescasse [...] (1965, p.347).  

Não podemos nos esquecer que o óleo de baleia era o principal produto 

utilizado para a iluminação pública e particular, sendo, portanto, um gênero de 

primeira necessidade e muito procurado. A ausência de uma indústria da caça à 

baleia, de que se lamenta Frei Vicente do Salvador, também era considerada, por 

ele, um coibidor do desenvolvimento econômico, no sentido de que podia 

inviabilizar, por exemplo, os trabalhos noturnos dos engenhos. Além disso, o uso de 

óleo de oliveira (vulgo “azeite doce”), que era uma das alternativas à falta do 

mencionado óleo de baleia, nos candeeiros das estruturas produtivas coloniais do 

Brasil, gerava um acréscimo nas despesas já que os escravos, em sua luta 

quotidiana de sobrevivência e de resistência ao modo de produção escravista, 

bebiam e se nutriam desse azeite, por causa de seu sabor palatável (SALVADOR, 

1965, p.347). Não podemos nos esquecer também, que o azeite de baleia queima 

mais lentamente e garante uma melhor luminosidade do que aqueles feitos à base 

de extratos vegetais (GRENIER, 1988, p.69), sendo, portanto, superior a outro óleo 

comum no Brasil-Colônial, o de mamona. A isso devemos acrescentar o fato de que 

uma vez não “produzido” por aqui, esse produto acabava sendo importado, o que 

levava ao aumento dos custos e à diminuindo das possibilidades de investimentos, 

além de desviar rentabilidades para outros centros europeus, especialistas nesse 

tipo de indústria. Os mais atuantes seriam, como nos afirma o próprio Frei Vicente 

do Salvador, (1965, p.347), especialmente os biscainhos. Caso imaginemos tal 

situação em um ambiente econômico fortemente marcado pelas doutrinas 

mercantilistas de exclusivismo comercial, onde a desigualdade de uma relação 
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econômica implicava necessariamente na perda de uns para o ganho de outros, e 

cujo objetivo principal era o maior acúmulo de riquezas possível, a situação se 

agravava ainda mais. 

 

5.1.3 O início das “pescarias” e a influência basca: 
 

Mas tal situação não perduraria por muito mais tempo. Já em 1602, ou seja, 

somente um ano após a data do manuscrito de Fernão Cardim, biscainhos, que, a 

essa altura já haviam se inteirado das notícias sobre as possibilidades lucrativas 

envolvidas na caça às baleias do litoral brasileiro, para cá se dirigiram, e 

principiaram suas atividades no Recôncavo baiano. Como nos conta Frei Vicente do 

Salvador, nesse ano, um certo Pedro de Orecha armou “[...] duas naus a seu cargo 

de biscainhos, com os quais começou a pescar, e ensinados os portugueses, se 

tornou com elas carregadas, sem da pescaria pagar direito algum [...]” (1965, p.347). 

Esse episódio é considerado pelos historiadores como o primeiro esforço sério para 

se criar uma ação mais efetiva de caça (ELLIS, 1969, p.25). 

 É significativo notarmos que essas ações mais decisivas sobre um melhor e 

mais atuante aproveitamento econômico dos cetáceos do litoral brasileiro tenham 

partido de biscainhos e não portugueses. Para compreender tal situação é 

importante levar conta, em primeiro lugar, que a “pesca” da baleia era uma prática 

de alta especialidade, não apenas no que diz respeito às técnicas e equipamentos 

utilizados para a captura, mas também no processo envolvido na produção e 

apuração do óleo. Ainda que os colonos europeus radicados no Brasil tenham 

conseguido produzir algum óleo das baleias que encalhavam em nosso litoral, eles 

não possuíam o conhecimento necessário para realizar as ações de caça 

propriamente dita. Suas habilidades também eram restritas no que tange à 

tecnologia envolvida na produção do azeite o que, certamente, acarretava em um 

produto de baixa qualidade, além de gerar um aproveitamento relativo do manancial 

total de gordura disponível.  

Já a região da Biscaia possuía, então, uma tradicional e bem estruturada 

indústria de “pesca” de baleias que remontava ao período medieval e cujos 
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praticantes eram considerados, inclusive, os senhores dessa “arte” na Europa. As 

aventuras desses caçadores de baleias os haviam conduzido a partes inexploradas 

do novo continente. Já por volta da metade do século XVI, haviam estabelecido mais 

de doze entrepostos de caça à baleia na costa atual do Labrador, sendo um dos 

mais significativos aquele estabelecido em “Red Bay” (GRENIER, 1988, p.69). Os 

vestígios materiais desse centro baleeiro seiscentistas vêm sendo estudados por 

arqueólogos canadenses desde os anos 70, incluindo pesquisas de cunho 

subaquático, e serão aproveitados aqui como uma importante fonte de comparação 

para nossas considerações a respeito da indústria baleeira estabelecida na América 

Portuguesa.  

Em segundo lugar, não podemos nos esquecer que, desde 1580, Portugal 

havia sido anexado à coroa espanhola, sob a regência de Felipe II. Mesmo que tal 

anexação tenha procurado garantir, como política de Estado, a divisão administrativa 

das possessões coloniais e, conseqüentemente, a separação dos direitos de 

exploração econômica relacionadas a cada uma das áreas, espanhola e portuguesa, 

a fim de garantir um melhor controle dos monopólios régios e não descontentar os 

novos súditos portugueses, certamente a presença desses biscainhos no Brasil foi 

facilitada por esse panorama político. Como uma nova área de exploração a serviço 

da coroa espanhola, o Brasil entrou em um novo projeto de dinamização econômico, 

onde a instituição da indústria da “pesca” da baleia foi uma das possibilidades de 

ganho que conheceu investimentos. Se considerarmos ainda o texto de Gabriel 

Soares de Sousa, de 1587, antes mesmo do século XVII já se sugeria a hipótese de 

se convidar à Bahia, biscainhos, para que iniciassem o desenvolvimento de uma 

indústria baleeira na região: 
[...] se à Bahia forem Biscainhos ou outros homens que saibão armar às 
balêas, em nenhuma parte entram tantas como n’ella, onde residem seis 
mezes do anno e mais, de que se fará tanta graxa que não haja embarcações 
que a possam trazer à Espanha (Apud, ELLIS, 1969, p.26). 

 
Assim, a própria vinda dessa expedição registrada pelo Frei Vicente do 

Salvador, deve ser considerada parte desse “investimento”. Em verdade, esta foi 

apenas a primeira de uma série de expedições anuais realizadas entre 1602 e 1612, 

pelo capitão Pedro de Orecha. Ele, juntamente com outro sócio de nome Julien 
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Michel, de origem francesa, porém também morador de Bilbao, haviam conseguido a 

licença, pelo prazo de dez anos, para realizar a “pesca” das baleias no litoral 

brasileiro, junto à sua Majestade Felipe III (Felipe II de Espanha), através do alvará 

de 9 de agosto de 1602 (transcrito por ELLIS, 1969, p.31-32). Devemos frisar que 

Pedro de Orecha, o capitão biscaínho responsável por essa expedição, veio junto 

com o governador Diogo Botelho, o que garante o ar de oficialidade da viagem. Além 

disso, mais do que simplesmente “pescar”, como afirmou o nosso cronista Frei 

Vicente, esses biscaínhos também ensinaram os princípios básicos dessa “pesca” 

aos portugueses. Ao que parece, a preocupação com a manutenção da divisão 

administrativa e econômica das possessões coloniais e a intenção de agradar aos 

súditos portugueses, mantendo seus direitos sobre as práticas econômicas relativas 

aos seus antigos territórios imperiais, foi determinante na decisão de “ensinar” as 

técnicas aos portugueses. Assim, a passagem do conhecimento de séculos estaria 

servindo como “paga” pelas intromissões dessas expedições em território brasílico. 

Nas palavras do próprio rei, no regimento que mandava ao Governador-Geral, 

transcrito por Ellis, consta: 
Eu sou informado que na costa do brazil se pescará baleas como se faz em 
outras será grande o proveito do azeite delas por aver muitas nos mares 
daquela costa pelo que vos Encomento que antes partais procureis levar 
algus biscainhos que nesta pescaria tem mais uso porque fazendo a elles E 
ensinando outros se venha a comseguir Este tamanho proveito do azeite [...] 
(1969 p.33-34). 

 
Essa historiadora também nos conta do envio anual de dois a três navios para 

a realização dos trabalhos, afirmando que: “Seriam embarcações de pequeno porte, 

de cento e vinte a cento e cinqüenta toneladas no máximo. Suas equipagens, de 

cinqüenta ou sessenta homens aproximadamente [...]” (ELLIS, 1969, p.34). A 

atuação desses empreendedores bascos perdurou até 1612, ano em que terminam 

as referências a eles e principiam as menções apenas a portugueses. Naquele ano, 

Antônio Machado de Vasconcelos estabelecia-se na Ponta de Itaparica para realizar 

a “pesca” da baleia; foi seguido pelos sócios, Pedro Caiscais de Abreu e Lourenço 

Mendes Pinheiro, em 1614, estabelecidos, por sua vez, na Ponta da Cruz da mesma 

ilha. As informações sobre esse último sítio nos contam que a armação ocupava 

uma área de mil “braças” de terra ao longo do mar, juntamente com o seu sertão, 
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onde estavam instaladas as construções operacionais. Quais eram exatamente 

essas construções, não sabemos, no entanto, as referências históricas apontam 

para uma série de estruturas ainda incipientes e rudimentares. Esse foi o período da 

livre iniciativa da “pesca” da baleia no litoral brasileiro que, no entanto, terminava 

nesse mesmo ano de 1614, quando o então Governador-geral, Gaspar de Sousa, 

decretou ser a baleia “peixe-real” e instituiu o monopólio em favor da coroa (ELLIS, 

1969, p.34, 35, 37). 

 

5.1.4 O início do monopólio e a expansão da indústria baleeira: 
 
 O monopólio da “pesca” da baleia durou de 1614 a 1801, tendo passado, 

durante esse longo período, por inúmeras mudanças, não apenas no que diz 

respeito às suas normas contratuais, mas também em relação ao seu contexto 

espacial e material. A exemplo de outros produtos e atividades consideradas como 

sendo de propriedade e de atuação exclusiva da coroa, o monopólio da “pesca” da 

baleia dependia basicamente do investimento de capital particular, cabendo à coroa 

apenas a concessão dos direitos de exclusividade e a definição de algumas políticas 

macroeconômicas, tais como o preço da “canada” do referido produto. Inicialmente, 

o contrato, que era arrematado por cerca de dois anos, com o tempo e com o 

desenvolvimento dessa atividade passou para três, seis ou até mesmo doze anos, 

por quantias que variavam muito em função das incertezas da “pesca” e do alto 

custo de investimento necessário para a realização dessa atividade.  A temporada 

tinha início no dia de São João Batista, em junho, e estendia-se até setembro, por 

vezes até outubro.  

Como seria de se esperar, com a enorme quantidade de baleias que 

buscavam as águas litorâneas do Brasil-colônia, a indústria baleeira logo conheceu 

um desenvolvimento substancial em relação aos primeiros anos, com a proliferação 

dos postos armadores entre os séculos XVII e XVIII. Essa expansão teve seu início 

no próprio Recôncavo baiano, com a abertura dos postos de Pituba, Rio Vermelho, 

Pedra Furada, Caravelas, Manguinhos, Porto Santo, Gamboa, Barra do Gil e Itapoã, 

esta última, localizada a cinco léguas de Salvador (ELLIS, 1969, p.42). Mas não foi 
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somente o litoral baiano que conheceu o crescimento desses postos; durante esse 

mesmo período, a expansão se deu também em direção ao sul, seguindo a trilha 

das baleias em direção às regiões antárticas.  

São confusos e falhos os registros históricos que dispomos para a 

identificação de todas as armações, assim como também não sabemos, 

exatamente, muitas das datas de fundação e de encerramento das atividades 

dessas estruturas industriais do Brasil colonial. Temos conhecimento, no entanto, 

que depois da Bahia, a segunda área a ser explorada comercialmente foi o litoral 

fluminense, com a instalação de uma armação de baleias na cidade do Rio de 

Janeiro, já na segunda década do século XVII. Essa armação seria, no século 

seguinte, transferida para a região da atual Niterói, sob o nome de S. Domingos 

(ELLIS, 1969, p.46-47). Ainda no século XVII, outra “fábrica” havia sido instituída em 

uma Ilha chamada “Das Baleias”, em frente à mesma cidade do Rio de Janeiro. 

Além dessas, no século XVIII, Cabo Frio e a região de Ilha Grande foram outras 

escolhidas para a instalação de armações. Sobre a primeira, sabemos que ela foi 

erguida na enseada dos búzios, a cerca de quatro léguas e meia da cidade de Cabo 

Frio, e que já se encontrava em atividade no ano de 1740. A segunda foi 

provavelmente construída na Ilha da Gipóia, quase em frente à Angra dos Reis, por 

volta de 1734, quando tem início a abertura de outra área de atuação para a 

indústria da “pesca” da baleia: o litoral paulista (ELLIS, 1969, p.48). 

A primeira armação do litoral paulista foi construída pelos sócios, Brás de 

Pina e Domingos Gomes Garcia no ano de 1734, na Ponta das Canas, em Ilha Bela, 

então Ilha de São Sebastião. A ela seguiram-se as armações de Bertioga, 

construída pelos contratadores Feliciano Gomes Neves e Silvestre Correa na Ilha de 

Santo Amaro, já em meados do século XVIII; a sucursal dessa, na Praia do Góis, ao 

lado da Fortaleza da Barra Grande, provavelmente erguida entre 1766-1767; e a 

armação da Ilha do Bom Abrigo, possivelmente também uma sucursal da de 

Bertioga, que teria sido construída após 1767 (ELLIS, 1969, p.50, 53, 56, 156). 

A última área a ser explorada foi aquela sediada em Santa Cataria, ainda que 

tenha se desenvolvido quase que simultaneamente à paulista. Sua primeira armação 

seria a da Nossa Senhora da Piedade, cuja construção teria se principiado entre 
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1740 e 1742, no norte da Ilha de mesmo nome, à entrada da baía. Seria o maior e 

mais importante núcleo baleeiro dessa parte do litoral brasileiro, que contaria ainda 

com aqueles estabelecidos na Lagoinha (núcleo Sant’Anna - 1772), ao sul da 

mesma ilha; Itapocoróia (núcleo São João Batista – 1778), no continente, a cerca de 

quatorze léguas da Ilha de Santa Catarina; a de Garopaba (núcleo S. Joaquim – 

1793/1795); a de Imbituba (1796), uma sucursal da de Garopaba, na região da Vila 

de Laguna; e a da Ilha da Graça, sucursal da armação de Itapocoróia, estabelecida 

em 1807, já após o término do período monopolista da pesca da baleia, por 

intermédio da Fazenda Real do Rio de Janeiro (ELLIS, 1969, p.57). 

Esse processo de expansão da “pesca” da baleia para outras áreas da 

colônia se deu dentro dos mesmos princípios de exclusivismo comercial (monopólio) 

que orientou a experiência baiana. Assim, para cada área aberta, novos 

contratadores eram outorgados com o privilégio dessa atividade. Como que uma 

recompensa pelo esforço necessário para se desbravar essas novas zonas de 

atividade e principalmente em função do vultoso capital necessário para a 

implantação dos equipamentos industriais da armação, os primeiros “contratadores” 

dessas áreas eram isentos de pagar qualquer soma para o tesouro real. 

O retorno aferido pela coroa era a posse, após um certo número de anos, das 

instalações da armação em questão, inclusos todos os equipamentos e escravos 

que nela trabalhavam. Foi assim com a armação de Ilha Bela, a primeira do litoral 

paulista, e foi assim também com a armação Nossa Senhora da Piedade, na costa 

catarinense. Findo o prazo de livre concessão, que para a primeira foi de dez anos, 

e para a segunda foi de oito anos, essas estruturas eram arrendadas, com o devido 

pagamento dos contratos, para aqueles empreendedores interessados (ELLIS, 

1969, p.143). A divisão territorial também implicava uma divisão dos direitos de 

comercialização do “azeite de peixe” produzido por cada área, afim de que não 

houvesse nenhum tipo de ameaça aos respectivos monopólios. Assim, cada área de 

“pesca” se via autorizada a vender seu produto dentro de sua respectiva capitania, 

podendo exportar o excedente para os portos da metrópole. Dada a proximidade 

relativa das áreas fluminense, paulista e catarinense, outra cláusula que vigorou, 

pelo menos nos contratos das duas últimas áreas, foi a da obrigação de se ressarcir 
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aqueles contratadores que porventura tivessem seus negócios afetados pela 

abertura de novos postos baleeiros. Entretanto, por muitas vezes, esses contratos 

se viram arrematados pelas mesmas pessoas, pelo menos até o ano de 1743, o que 

eliminava esse tipo de problema. Nesse ano, todos os contratos das “pescarias do 

sul”, como eram chamados, foram unidos definitivamente em um único monopólio. 

Não muito tempo depois, em 1765, foi a vez das “pescarias do norte” se unirem às 

“pescarias do sul” sob um mesmo monopólio; foi o período de ouro da “pesca” da 

baleia no Brasil colonial, sob o controle da família Quintela (ELLIS, 1969, p.147, 

150). 

Com a subida de D. José I ao trono de Portugal, e a conseqüente nomeação 

do Marquês de Pombal para o cargo de Primeiro-Ministro, uma verdadeira revolução 

político-econômica foi posta em movimento, na qual a colônia exercia papel de 

destaque dentro da nova ordem que se buscava implementar. Fundamentados nas 

idéias iluministas, os novos agentes do governo português traçaram novas diretrizes, 

procurando racionalizar a eficiência da máquina burocrática estatal e aumentar a 

rentabilidade dos direitos de monopólio da coroa. Uma das estratégias de que 

lançaram mão foi, como sabemos, a criação de grandes companhias de comércio 

que deveriam centralizar as operações e facilitar, assim, os controles de fiscalização. 

Tal política também servia para organizar o fortalecimento de algumas casas 

comerciais portuguesas a exemplo do que já haviam feito na Europa, os Estados da 

Inglaterra, França e Holanda. A nova estruturação se fez sentir, como não poderia 

deixar de ser, nos contratos que regiam a “pesca” da baleia em águas coloniais. Isso 

significou a já mencionada unificação das “pescarias” do norte e do sule a formação 

da “Companhia da Pescaria das Baleyas nas Costas do Brazil e Ilhas a ellas 

adjacentes”, em 1765.  

Essa companhia, organizada com o capital de vários investidores, dentre os 

quais Inácio Pedro Quintela, comerciante português que pertencia a uma das mais 

opulentas casas de comércio de Portugal e da Europa, deu um novo impulso à 

indústria baleeira, aumentando consideravelmente o número de armações, 

reformando antigas instalações e comprando novos equipamentos. Procurou-se 

melhorar o nível de profissionalismo envolvido em todas as etapas do processo, e 
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aproveitar, assim, o máximo possível de cada animal abatido. Foi nesse mesmo 

período que se procurou, por exemplo, introduzir a exploração do “espermacete”, 

produto já comentado anteriormente, oriundo apenas dos cachalotes e cuja 

comercialização proporcionava altos rendimentos.  

Outra medida tomada foi aquela relativa ao fechamento das “fábricas” das 

“Pescarias do Norte”, localizadas no litoral baiano, principalmente na área do 

Recôncavo. Isso teria sido motivado pelo decréscimo de produção de algumas 

armações, bem como da concorrência provocada pela comercialização indevida de 

azeites de baixa qualidade produzidos a partir de subprodutos da própria “pesca”. A 

reorganização dentro dessas novas bases e os investimentos realizados parece que 

surtiram efeito, tendo, os 24 anos que durou o monopólio da companhia, rendido 

grandes lucros para seus investidores. Em 1789 foi extinta a companhia, então sob o 

comando de Joaquim Pedro de Quintela, sobrinho de Inácio de Quintela, falecido. 

Não obstante, o próprio Joaquim Quintela arremataria o contrato das baleias pelos 

outros doze anos, até 1801, quando este foi encerrado pela coroa (ELLIS, 1969, 

p.44, 155-157).  

 

5.1.5 O declínio das armações da costa brasileira: 
 

Uma vez posto a termo o monopólio, a “pesca” de baleias voltou a ser livre 

para todos aqueles que se dispusessem a investir nessa atividade. Todas as 

armações, com seus apetrechos, foram postas à venda para aqueles que se 

interessassem e as que não foram vendidas continuaram sob a administração da 

Fazenda Real até 1816. Nesse período, ocorreu exatamente o inverso do que vinha 

ocorrendo até então, com o retorno à ativa da “pesca” na região do Recôncavo 

baiano, agora na mão de novos empreendedores particulares, e a decadência das 

“pescarias do sul”, que haviam permanecido sob a administração da Fazenda Real. 

Das “pescarias do norte” que nessa época se reerguiam, Spix e Martius nos 

deixaram uma crítica visão: 
[...] também as refinações de óleo de baleia, que visitamos em Itaparica, são 
muito pequenas e sem instalações adequadas. Os tachos (frigideiras) têm 
apenas poucos pés de diâmetro, e são aquecidos por meio de fornos iguais 
aos dos padeiros; para espumar e refinar o óleo, não existem aparelhos 
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apropriados; os tanques, que guardam o óleo purificado até o 
embarricamento, não estão protegidos contra a poeira e outras impurezas, e 
parece que toda a empresa está entregue a negros e mulatos ignorantes 
(1981, p.139).  

 
Já, com relação às “pescarias do sul”, o que parece ter ocorrido foi a total 

desarticulação administrativa e produtiva que havia até então. Segundo o relato de 

um integrante do governo catarinense na época, Paulo Jozé Miguel de Britto: 
Depois da administração pela Fazenda Real tudo foi gradualmente a menos, 
e mormente de poucos annos para cá, em que ella começou a faltar com os 
dinheiros precisos para o costeamento das Armações, e para o pagamento 
das pescas e por conseguinte os homens que nestas se empregavão 
começarão a fugir deste arriscado trabalho... (Apud ELLIS, 1969, p.165). 

 
Sem novos investimentos nas armações e com a perda de seu pessoal 

especializado, as atividades de “pesca” começaram a decair cada vez mais. Enfim, 

essa era uma situação bem diferente daquela que se descortinava anos antes, com 

a administração dos Quintela. 

Apesar disso, em 1817, um último esforço foi feito por indivíduos privados, 

para revitalizar a referida “pesca” nas capitanias do sul. Nesse período, um grupo de 

investidores decidiu arrendar, por doze anos, a “administração real” da “pesca” da 

baleia no sul do país, propondo-se a recuperar essa atividade decadente, com a 

injeção de novo ânimo e novos capitais (ELLIS, 1969, p.186-187). Apesar da 

tentativa, a reversão do quadro falimentar das armações não se concretizou e o 

acúmulo de prejuízos provocou a revogação do contrato de arrendamento no final do 

ano de 1825. Voltaram, pois, as armações ao poder do Estado, que mais uma vez 

tentou passá-las à iniciativa privada, sem sucesso. Assim, algumas foram entregues 

a um depositário para que se desse seqüência às atividades baleeiras, e outras, 

foram destinadas a outros fins estatais, como a de S. Domingos, em cujo sítio, após 

ter sido utilizado como abrigo para colonos e tropas, a Marinha instalou uma 

cordoaria, em 1833, e, posteriormente, o Asilo dos Inválidos da Armada Brasileira, 

em 1855, o Laboratório Pirotécnico da Marinha, em 1868, e o Centro de Armamento 

da Marinha e a respectiva Fábrica de Torpedos, a partir de 1948 (ELLIS, 1969, 

p.194). Aquelas que não foram consumidas nesse processo acabaram sendo 

abandonadas ao tempo e à própria sorte, tendo suas terras, edifícios, embarcações, 

equipamentos e escravos vendidos separadamente. 
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Mas o fator que mais contribuiu para a desarticulação da “pesca” da baleia na 

América portuguesa foi, ao que tudo indica, a concorrência movida no Atlântico Sul 

pelos navios baleeiros ingleses e norte-americanos. Diferentemente dos 

portugueses e brasileiros, que sempre se mantiveram presos à pesca sendentária 

dos cetáceos, os empreendedores ingleses e norte-americanos não tardaram em 

aderir à chamada “pesca volante”, realizada por navios-feitorias que produziam o 

óleo em pleno mar. Isso trazia, óbviamente, uma maior autonomia e 

conseqüentemente, a ampliação das áreas de caça, que, agora, podiam ser 

alcançadas independentemente de sua localização no mundo. Sobre essa diferença 

de técnicas e tecnologia, e sua conseqüência imediata, Spix e Martius, em 1820, 

comentavam: 
Esses pescadores não navegam, entretanto, na parte setentrional da costa 
brasileira, em grandes embarcações, como a dos baleeiros do norte da 
Europa ou alguns empreiteiros norte-americanos, que às vezes aparecem 
aqui; servem-se, porém, de barcos menores, e só vão ao mar a pequena 
distância e às vezes só quando de terra avistaram a baleia (1981, p.139). 

 
Por isso, não demoraram muito, essas embarcações estrangeiras, a 

freqüentar a costa brasileira em busca da mesma fonte de gordura que alimentava 

as fornalhas das armações brasileiras. De 1773 é a primeira incursão documentada 

desses navios, realizada pelo barco Leviathan de New Port, Rhode Island (ELLIS, 

1969, p.169). Apesar de terem sido apreendidos no Rio de Janeiro, muitos outros o 

seguiram, aumentando, a cada dia, o número de embarcações que buscavam estas 

águas. O século XIX foi o período em que essa situação chegou ao seu ápice. 

Segundo uma representação feita ao rei por parte dos administradores da “pesca” 

no Rio de Janeiro: 
Tem gradualmente augmentado o numero de navios Estrangeiros em 
pescaria na Costa do Mar da Capitania de Sta. Catarina nas de S. Paulo e 
Rio Grande [...] no prezente anno de 1819 aparecerão vinte grandes Navios 
[...] os quais assustarão e afogentarão o peixe naquelas costas desde o mês 
de Junho até os fins de Setembro com desavergonhamento, que à vista 
mesmo das Lanxas baleeiras de V. Magestade lançarão as suas ao Mar e se 
punhão a pescar; e por este modo perderão de todo a Real pesca de V. 
Magestade [...] (Apud ELLIS, 1969, p.177-178).  

 
Apesar dos apelos de cerceamento das atividades estrangeiras em águas 

brasileiras, o poder central nunca tomou medidas efetivas para impedi-las. Ao que 

parece, o pouco interesse despertado por esse ramo da indústria, em virtude do 
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pequeno retorno financeiro que garantia aos cofres públicos, aliado ao fato de que a 

corte portuguesa, agora exilada, necessitava da ajuda estrangeira, pesaram mais do 

que os argumentos de uns poucos súditos descontentes. 

 

5.1.6 O Bom Abrigo e o sistema de pesca de baleias no litoral paulista: 
 

Iniciada, como vimos, no centro administrativo da colônia, no Recôncavo 

baiano, a “pesca” da baleia seguiu o rastro de suas correntes migratórias, originadas 

nas regiões antárticas, chegando ao litoral paulista em 1734, com uma primeira 

unidade na Ilha de S. Sebastião, atual Ilha Bela. O motivo básico para a essa 

expansão foi uma imposição do próprio modelo de “pesca” sedentário que por aqui 

se disseminou. Plantadas e como que com raízes, as armações baleeiras da costa 

brasileira estavam restritas a um raio de ação local. Em busca das suas presas, as 

embarcações baleeiras e suas tripulações bordejavam ao longo da costa, pouco 

distanciando-se da armação. Identificado um novo ponto de abundante “pesca”, 

relativamente longe da “fábrica” original, planejava-se o estabelecimento de uma 

nova armação, tendo em vista a dificuldade do transporte da baleia arpoada ou de 

suas postas de gordura para a base de operações originais. 

Essa é a justificativa de Ellis para a construção da sucursal da armação de 

Bertioga na Barra Grande:  
Uma fábrica para beneficiamento das baleias capturadas naquele sítio 
aproveitaria melhor e antes que se deteriorassem durante o percurso de sete 
léguas até a Armação de Bertioga, as postas de toicinho e de carne dos 
cetáceos morosamente transportadas em canoas a remo pelos negros 
daquele entreposto baleeiro (1969, p.55).  
 

Daí o porquê do costume de se construir tantas “sucursais” em todas as três 

regiões de “pesca” do litoral brasileiro. Condições climáticas regionais também 

influenciavam no sucesso ou não das “pescarias”; um ano ruim representava uma 

queda significativa de receita para a coroa que, no entanto, poderia ser compensada 

pelo contrato de outras áreas menos afetadas. Além disso, a própria “pesca”, 

realizada por diversas estações a fio, podia espantar e diminuir significativamente a 

quantidade de baleias disponíveis para serem arpoadas nos anos seguintes. Como 

argumenta a Ellis: 
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O entrar e sair de embarcações [...] e o assíduo movimento das lanchas de 
pescadores na Baía da Guanabara afugentavam as baleias. E, por esse 
motivo ou pelas perspectivas que oferecia a indústria do azeite da terra [...] 
abriram-se [...] novas áreas de pesca [...] (1969, p.147).  

 
Foram quatro, no total, o número de armações estabelecidas no litoral 

paulista sendo, a do Bom Abrigo, a última unidade a ser construída. Sua existência 

se justificava como uma forma de abrir aos interessados mais uma área de “pesca” 

dos cetáceos, na porção mais ao sul da capitania, incluindo aí o pólo lagamar de 

Cananéia e Iguape. Essa região, como sabemos, ainda hoje é visitada por esses 

animais marinhos, que geram cerca de cinco a sete encalhes documentados por 

ano, segundo informações obtidas junto ao NUPESC, uma organização não-

governamental estabelecida na cidade de Cananéia. Suas águas relativamente frias 

e a presença de importantes zonas costeiras abrigadas, característica do seu pólo 

lagamar, eram, e ainda são, atrativos naturais importantes para esses animais que 

vêm cumprir seu ritual reprodutivo, geralmente em áreas mais abrigadas, 

principalmente no momento de darem a luz. De Paranaguá até a barra de Icapara, 

em Iguape, são vários os registros de presença de ossos de baleias, além da 

existência de toponímios como “praia da baleia” e “ponta da baleia”, que nos 

evidenciam a constância da presença desses animais. 

 Com base nas informações de Ellis (1969, p.115), sobre o raio de ação médio 

das baleeiras brasileiras (entre 18 e 25 km), realizamos um mapa de atuação das 

diferentes armações em ação no litoral paulista (Mapa 01). Nele, podemos observar 

claramente que as diferentes unidades de “pesca” e processamento dos cetáceos 

possuem zonas de atuação bem distintas, existindo apenas uma sobreposição 

parcial entre a armação de Bertioga e sua sucursal estabelecida na Barra Grande, 

próximo à praia do Góis, no atual Guarujá. Mesmo que desconsideremos o fato de 

ser a segunda, uma sucursal da primeira, essa sobreposição, no entanto, não revela 

uma interferência direta nas áreas de “pesca” das duas unidades uma vez que a 

maior parte onde ela ocorre é ocupada por terra. O mapa também inclui um 

exercício com dados de direção e velocidade dos ventos e das ondas, além da 

direção geral da corrente do Brasil que domina essa porção costeira do Atlântico 

Sul. Chamamos de “exercício” pois os dados utilizados na nossa composição gráfica 

 253



dos ventos e ondas para a nossa área de interesse são uma média para o mês de 

setembro dos anos de 2004 e 2005. As informações sobre a corrente marítima, por 

sua vez, seguem o direcionamento geral estabelecido por interpretações 

oceanográficas da segunda metade do século XX, para a costa brasileira. Nesse 

sentido, não estamos trabalhando com informações diretamente relacionadas com o 

período de funcionamento das armações, especificamente os séculos XVIII e XIX. 

De qualquer forma, mudanças na corrente oceânica ou no regime dos ventos não 

ocorrem com tanta facilidade, sendo preciso a concorrência de importantes fatores 

globais.  

Quando correlacionamos a distribuição espacial das armações no litoral 

paulista com os respectivos contextos ambientais, podemos perceber claramente 

que elas estão associadas a uma nítida divisão do regime de ventos/ondas que 

ocorre nessa porção do litoral brasileiro. Assim, a armação da Ilha de São Sebastião 

(Ilha Bela) está diretamente relacionada com ventos/ondas de origem sul-sudoeste; 

enquanto que o binômio Bertioga-Barra Grande segue as influências de 

ventos/ondas de origem sudeste; estando a armação do Bom Abrigo sob o regime 

de ventos/ondas de origem nordeste-sudeste. Com relação a esta última, podemos 

observar, ainda, que a corrente litorânea, que corre em sentido sudoeste pela costa, 

realiza uma inflexão justamente na altura da referida ilha, adentrando ao mar em um 

sentido sul-sudeste. 

Sobre a importância dos ventos/ondas no padrão de localização das 

armações, é importante lembrar que a atividade de “pesca” da baleia dependia 

exclusivamente do bote baleeiro, que era dotado de um sistema misto de propulsão: 

propulsão aeólica, através do uso de pelo menos uma vela mestra; e a neuro-

propulsão, através do emprego de remos. Esse duplo sistema, apesar de poder 

atuar em conjunto em determinadas situações, era planejado para dar conta de 

situações específicas. O primeiro sistema está relacionado com a navegação em 

geral da baleeira tanto para se deslocar para a sua área de “pesca”, quanto para 

retornar do alto-mar com a sua presa. O segundo foi desenvolvido para assumir o 

comando no momento em que o bote deixava de ser um mero equipamento de 

navegação e se transformava em máquina de “pescar” baleias.  
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Nesse momento, a vela era arriada e o mastro retirado para que se pudesse 

realizar a faina relacionada exclusivamente com a “pesca”, ou seja, com a abertura 

do campo de visão do mestre ou patrão do barco, em sua tarefa de posicionar a 

embarcação de forma a facilitar o arpoamento do animal escolhido, mas com uma 

distância segura em relação aos seus movimentos; com a criação de uma área livre 

de obstáculos para a movimentação de cabos, arpões e lanças. Durante esse 

período, os remos assumiam a responsabilidade de impulsionar a baleeira, que 

precisava de uma velocidade significativa e constante, para acompanhar o animal, 

além de uma alta capacidade de manobra. Os remos comandavam a ação pontual 

da caça mas era a vela que garantia o retorno à armação, impulsionando não 

apenas a embarcação, mas também a baleia carregada a reboque. Nesse sentido, 

saber o regime dos ventos e utilizá-lo como ferramenta náutica era condição básica 

para a prática da “pesca” da baleia e certamente criava condicionantes que deviam 

ser levados em conta e que, ao fim e ao cabo, delimitaram as zonas de atuação das 

diferentes armações da costa paulista. Tudo isso nos leva a concluir que as 

armações do litoral paulista foram erguidas em compartimentos ambientais 

marítimos distintos a fim de garantirem a atuação e a exploração de zonas de 

“pesca” influenciadas por regimes de ventos diferenciados. O mapa produzido 

mostra claramente que a região de Bertioga e Ilha Bela estavam relacionadas com 

ventos de origem sul/sudeste; a armação da Praia do Góes encontra-se implantada 

exatamente no ponto de subdivisão de dois regimes de ventos diferentes, estando 

quase que exclusivamente relacionada com ventos de origem sudeste; enquanto 

que a armação do Bom Abrigo ocupa uma porção do litoral onde imperam ventos 

norte/nordeste/leste.  

O modelo de “catchment” utilizado na formulação dos mapas de comparação 

das zonas de pesca das diferentes armações da costa paulista, no entanto, estão 

baseados na consideração apenas do raio médio e máximo de ação das 

embarcações baleeiras e, portanto, servem como fontes de reflexão para quadros 

comparativos macroanalíticos. Entretanto, decidimos realizar uma avaliação mais 

detalhada de sua zona pesqueira, procurando formular, através da aplicação de 

programas de gerenciamento de informações geo-referenciadas (GIS), uma base de 
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dados comparativos que permitisse identificar, com maior detalhe, as áreas mais 

adequadas à ação de suas baleeiras.  

Assim, elaboramos um segundo mapa, desta vez de “custo de superfície”, 

com base tanto na direção dos ventos e das correntes, quanto nos limites de ação 

sugeridos para essas embarcações (Mapa 02). Mesmo esta última questão foi, 

entretanto, considerada em outros termos, a saber: ao invés de considerarmos os 

limites de 25km como aplicável igualmente a toda uma circunferência no entorno da 

ilha, decidimos aplicar tal limite com rigidez apenas para aquelas zonas relacionadas 

com o mar aberto. Entendemos que a limitação dos 25km mencionada por Ellis 

esteja relacionada principalmente com o fato de não serem as baleeiras 

embarcações de alto bordo e serem, portanto, inadequadas para enfrentarem 

durante muito tempo os vagalhões oceânicos do “alto mar”. Além disso, uma vez em 

alto mar, não haveria possibilidade de busca de portos ou áreas de abrigo que 

pudessem ser alcançadas em caso de perigo, o que também tornava esse 

ambienteinadequado para ações mais distantes.  

Nesse sentido, as áreas marítimas mais próximas à costa, poderiam ser 

percorridas sem maiores preocupações, estando a ação das baleeiras dependente 

apenas da relação entre o tempo de percurso, a energia gasta para percorrê-lo e as 

condições de preservação do produto da pesca. A lógica por trás de todo o exercício 

aqui oferecido é a de que as baleeiras, quando da escolha da sua zona de pesca, 

deveriam priorizar as condições de retorno da pesca, por estarem então 

comprometidas com a preservação de seu produto, mas, principalmente, por 

estarem trazendo à reboque a pesada carcaça de uma baleia ou então, o fardo de 

seus toicinhos.  Por isso, quanto mais distante da armação, quanto mais contrário ao 

vento e quanto mais em direção ao mar profundo, pior o rendimento da equação 

proposta. Com isso em mente, estabelecemos um “grid” de pontos eqüidistantes, 

dispostos ao longo dessa porção do litoral paulista e definimos valores de 1 a 5 para 

cada um, tomando com base a posição do ponto em relação a: 1) distância da 

armação; 2) distância em relação à costa; 3) relação com a direção geral dos ventos; 

4) relação com a direção geral da corrente marítima. 
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MAPA 02 
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O resultado obtido foi uma disposição bem diferente daquela apresentada 

pela simples circunferência com base no raio médio e máximo de ação das 

embarcações baleeiras. Pelo mapa, podemos observar que as melhores condições 

estão concentradas ao norte-nordeste da ilha; da mesma maneira, as áreas mais 

próximas à costa permitem uma expansão em relação aos 25 km tidos como limite, 

alcançando áreas próximas à Juréia, ao norte, e à baía de Paranaguá, ao sul.  

Este exercício tem, claramente, limitações. Primeiro, estamos lidando com 

informações relativas a apenas um dos meses relacionados com a temporada de 

pesca; segundo, não estão agregadas discussões de outras áreas que certamente 

teriam muito a contribuir para esse tipo de reflexão, notadamente a antropologia 

marítima e a oceanografia, com seus planejamentos de esforço de pesca; terceiro, 

ele está baseado em uma forte relação interpretativa que considera apenas a 

relação do menor gasto de energia em relação às variáveis ambientais; e em quarto 

lugar, e mais importante, ele não invalida a máxima de que todo baleeiro tem de ir 

onde a baleia está. Apesar dessas observações, o exercício aqui proposto inicia um 

tipo de discussão e de reflexão que não pudemos identificar em outros estudos 

baleeiros. 

 

5.1.7 A armação baleeira da Ilha do Bom Abrigo: 
  

Mas se a compreensão da armação passa por uma interpretação “macro”, ela 

também depende de uma abordagem do ponto de vista “micro”, ou seja, das 

condições específicas que conformam aquela unidade. Em linhas gerais isso quer 

dizer que uma análise da existência ou não de uma relação funcional entre os 

diferentes espaços da armação, vista enquanto artefato, e destas com o ambiente 

marítimo que os delimitam, era necessária. Nesse sentido, a identificação e 

compreensão do espaço industrial da referida armação é condição “sine qua non” 

para nossas pretensões. Sendo assim, uma série de intervenções foram realizadas 

no sítio terrestre da armação, caracterizadas, principalmente, pelos trabalhos de 

limpeza da vegetação e evidenciação de estruturas parcialmente ou completamente 

soterradas. Nosso ponto de partida para tais intervenções sempre foi o edifício do 
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engenho de frigir. Assim, nossas ações em terra não compreenderam a identificação 

de outros espaços associados à armação que não aqueles relacionados 

imediatamente com a faina da produção do óleo de baleia. Não foram contemplados, 

portanto, outras estruturas que, como vimos, certamente fizeram parte deste 

complexo, como as senzalas, as habitações dos feitores e baleeiros assalariados ou 

mesmo da casa do administrador. Apesar de integrarem efetivamente o processo de 

produção, um recorte foi necessário na medida em que a realização de tais tarefas 

exigiria um tempo que ultrapassaria as possibilidades deste estudo.  

Apesar do minucioso trabalho de levantamento histórico realizado por Ellis, 

são muitas, ainda, as indagações sobre essa armação; nem temos certeza absoluta 

da data de sua fundação. Como escreveu essa historiadora:  
Presume-se, ainda, que a fábrica da Ilha do Bom Abrigo, se não datar da 
Administração dos Quintela (1765-1801), terá sido contemporânea à da Ilha 
da Graça estabelecida pela Real Fazenda (1807), ou então teria sido erguida 
pela iniciativa particular durante os anos de renovação do monopólio e da 
tentativa de rejuvenescimento das armações meridionais do Brasil (1816-
1825) (1969, p.201).  
 

Em geral, a historiografia costuma a identificá-la como pertencente à segunda 

metade do século XVIII, mais provavelmente após 1767, em plena política 

pombalina e do governo do Morgado de Mateus. Nesse sentido, essa “fábrica de 

azeite de peixe” faria parte daquela expansão dos centros baleeiros coloniais levada 

a cabo pela Companhia de Pesca de Baleias sob a administração da família 

Quintela. Uma rápida análise da estrutura arquitetônica que chegou até nós, no 

entanto, pode nos fornecer pistas interessantes para que possamos aferir melhor 

tais possibilidades. Apesar de reduzidas dimensões, quando comparada a outras 

unidades similares, a armação da Ilha do Bom Abrigo apresenta uma sólida 

construção, realizada em pedra e cal, com espaços bem definidos. A perfeita 

interação entre as condições topográficas do espaço escolhido e a estrutura 

edificada da armação (de que trataremos de forma mais detalhada mais adiante) 

inviabiliza qualquer entendimento de uma ocupação fortuita e pouco estruturada, e, 

antes, revela uma ação nitidamente planejada, com o claro intuito de criar um 

ambiente de trabalho extremamente especializado (Pranchas n° 22-23). Não 

estamos falando de uma edificação composta aos poucos, conforme a demanda e 
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sem uma relação espacial estruturada. A análise do seu conjunto arquitetônico não 

revelou nenhum tipo de diferenciação que pudesse ser interpretado como estágios 

diferentes de construção ou atividades de ampliação. Sendo assim, o que se 

observa é uma estrutura construída de uma só vez e segundo um meticuloso plano 

de engenharia. 

Seguindo tais argumentos, essa armação pôde contar com significativos 

investimentos de capital que a capacitaram com o que havia de melhor, na época, 

para o desenvolvimento de suas atividades e formação de seu parque arquitetônico. 

Nesse sentido, e seguindo a lógica econômica de que altos investimentos revelam 

grandes projetos de lucros, chegamos à conclusão de que tal estrutura produtiva se 

encaixa melhor na conjuntura econômica do período pombalino, marcado pela égide 

edificadora do Morgado de Mateus e pela proposta totalitária e de maciços 

investimentos da administração da família Quintela que, em 1765, assumia todos os 

contratos relacionados com a “pesca” das baleias em águas coloniais. As demais 

alternativas apresentadas por Ellis e que abarcam períodos posteriores a 1800, já 

estão inseridas em conjunturas econômicas não tão favoráveis ou mesmo em 

condições de decadência dessa atividade, haja vista a concorrência realizada pelos 

navios-feitorias norte-americanos, franceses e ingleses. 

Por isso, acreditamos ser muito pouco provável que tamanha inversão de 

capital, como a necessária para a construção da armação nos moldes em que foi 

realizada, tenha encontrado espaço nas décadas iniciais do século XIX. 

 Sobre o sítio em si, Ellis comenta: 
Os autos de avaliação dos bens e terras da armação, lavrados em 1828 e 
1830, descrevem o sítio de três quartos de légua de comprimento e meia de 
largura, aproximadamente, onde se ergueram as casas do engenho, dos 
tanques de pedra e cal, cobertas de telha, e mais dependências, como 
abundante em madeiras de lei para a construção de embarcações, 
oferecendo um espaço para criação de gado e prática de pescarias, boa 
água, bom pôrto e bom ancoradouro (1969, p.56). 

 
 Ainda segundo a historiadora, essa armação teria sido reparada em 1827, 

por seu depositário, José de Sousa Guimarães, e avaliada,  
[...] no ano seguinte por 2:666$000 a casa do engenho de pedra e cal coberta 
de telha [...] (1:500$000), a respectiva casa de tanques com algúa 
damnificação (800$000), seis caldeiras de ferro (360$000), uma canoa velha 
(4$000) e uma bomba Guarnicida e, em 1830, as terras da ilha por 
50:000$000 (1969, p.196).  
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PRANCHA 23 
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As intervenções arqueológicas realizadas, relacionadas com a análise 

principalmente das cotas positivas do sítio arqueológico da armação, puderam 

confirmar tais informações, tendo sido identificadas três áreas claramente distintas 

dessa estrutura produtiva, que discutimos a seguir. 

 

5.1.7.1 O Engenho de Frigir: 

 

O coração da armação de baleias era a “fábrica” ou “engenho de frigir”, local 

onde as postas de gordura eram transformadas em “azeite”, que depois seria 

armazenado nos tanques de estocagem. Sobre esse equipamento, Ellis nos informa: 
De pedra e cal, coberta de telhas, erguida sôbre pilares e frontais de tijolo e 
esteios de pau, com ou sem paredes internas de pedra e barro ou pau-a-
pique, as mais modestas, assim era a casa da fábrica [...] Às vezes, dos 
muros de pedra e cal continuava o tijolo do meio para cima. Variavam as 
dimensões. As maiores mediam mais de 70m de gente por 20 de fundo com 
4m de pé-direito (1969, p.63). 

 
O engenho de frigir da armação da Ilha do Bom Abrigo apresenta as mesmas 

características construtivas descritas pela historiadora, com sólidas paredes de 

pedra, apresentando quatro pilares de tijolos construídos a partir da metade para 

cima (Prancha n°24). Nesse ambiente, foi realizada uma intervenção que evidenciou 

um nível composto por tijolos ou lajotas totalmente estruturado, encimado por uma 

camada de telhas do tipo “capa-canal”, que comprovam o tipo de cobertura utilizada 

neste edifício.  

Construído de forma a aproveitar o declive natural do terreno, o engenho de 

frigir apresentava dois pavimentos, a saber: um nível inferior, maior, destinado aos 

trabalhos relacionados com o armazenamento da lenha e os trabalhos de 

alimentação e limpeza das diferentes fornalhas, ambiente dos escravos lenhadores 

e atiçadores de fogo; e um superior, menor, onde ficavam os tachos de ferro 

utilizados para derreter os nacos de toicinho, o domínio dos mestres do azeite, 

escravos ou não. Na armação pudemos identificar claramente todas as estruturas 

destinadas a essa tarefa, que compunham um total de seis unidades. Essa 

informação é importante, pois nem Campos (1997) nem Comerlato (1998) puderam 

contar com ruínas tão bem preservadas, como são aquelas que compõem o sítio da 
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armação do Bom Abrigo, ao ponto de poderem desenvolver uma análise mais 

detalhada dessas estruturas, que eram a própria essência das armações baleeiras. 

Sendo assim, o presente estudo pôde fornecer uma contribuição inédita para a 

compreensão mais completa dessas estruturas, revelando, como veremos a seguir, 

seu alto grau de especialização técnica. 

Sobre as fornalhas, Ellis afirma que: 
Nos engenhos de frigir, as fornalhas de tijolo, numerosas e não raro mal 
construídas, não propiciavam ventilação adequada ou suficiente para 
alimentar o fogo, expelir a fumaça e manter a combustão eficiente e 
econômica da lenha [...] (1969, p.125). 

 
Baseando-se no cronista Tollenare, em suas “Notas Dominicais”, a autora 

reforça a idéia da árdua e penosa tarefa dos escravos envolvidos diretamente com o 

funcionamento dessas estruturas de combustão que;  
Processava-se em ambiente de elevada temperatura e de odor acre e 
nauseabundo, saturado de gorduroso vapor e espessa fumaça...Às vezes, um 
conduto comum a todas elas, em um ou outro estabelecimento, permitia 
deficiente escoamento daquele bafo irrespirável [...] (ELLIS, 1969, p.122). 

 
Entretanto, neste ponto, as evidências materiais parecem estar em 

dissonância com os relatos históricos. Uma das principais atividades desenvolvidas 

foi a realização uma perícia nos fornos de forma a identificar todas as partes 

componentes dessa estrutura de combustão e verificar a evidência de uso das 

mesmas (Prancha n°25). 

A condição das paredes e dos materiais de ferro, aliados à presença de 

fuligem e restos de carvão, indicam que tais estruturas foram efetivamente 

utilizadas. Com relação aos seus aspectos constitutivos, diferentemente do que se 

possa pensar, essas unidades de combustão e produção do óleo, muito distante de 

se resumirem a uma simples fogueira encimada por um caldeirão, apresentavam, no 

caso da armação da Ilha do Bom Abrigo, uma estrutura complexa.  

O trabalho de perícia desses equipamentos teve início ainda na cidade de 

Cananéia, mais especificamente em seu Museu Municipal, que abriga um exemplar 

dos tachos utilizados para a realização do fabrico do óleo de baleia. Retirado da 

armação na primeira metade do século XX, apesar da destruição provocada no sítio 

e a visível deterioração do mesmo, por falta de melhores condições de conservação, 

a presença do tacho no Museu possibilitou que os arqueólogos tivessem uma visão 
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mais completa dessa importante peça da engrenagem produtiva da armação, em 

todos os seus aspectos. De ferro e com formato circular, o tacho apresenta uma 

confecção robusta, contando com um diâmetro de 1,64m e uma profundidade 

interna máxima de 63 cm. Planejado para permanecer apenas apoiado em sua parte 

superior, deixando o fundo exposto à ação das chamas, essa peça possui uma 

borda reforçada que se prolonga para além das paredes, bem como uma série de 

quatro adendos que serviam para garantir o efeito desejado. Sua produção 

certamente exigiu um alto grau de conhecimento técnico de metalurgia que indica 

uma muito provável origem além mar. 

Mas, o tacho é apenas uma peça da engrenagem maior que era a fornalha, 

cuja constituição pudemos recuperar graças à boa conservação de algumas 

unidades no sítio arqueológico da armação do Bom Abrigo. Assim, podemos afirmar 

que a fornalha era composta por quatro elementos. O primeiro era o tacho, parte 

final da estrutura de combustão, descrito acima. O segundo, era a câmara de 

combustão, onde eram assentados e queimados os feixes de lenha que eram a 

principal fonte de energia para a realização do processo de transformação das 

postas de gordura em óleo. A seguir, uma espessa grelha de metal possibilitava o 

escoamento dos resíduos da combustão (cinzas), que caíam para a câmara de 

armazenamento, que era limpa periodicamente. O último componente dessa 

estrutura era a chaminé. Cada uma das fornalhas contava com uma pequena 

chaminé que servia para retirar a fumaça do ambiente interno do engenho de frigir. 

Uma sólida estrutura de pedras e tijolos organizava os diferentes espaços 

constitutivos. Mais ainda, os trabalhadores que atuavam diretamente com o 

processo de combustão, chamados de “atiçadores do fogo”, eram protegidos de 

respingos do óleo fervente produzido pelos tachos de ferro através de uma protusão 

em diagonal da fachada de pedras das fornalhas, que ocorria nos cerca de trinta a 

quarenta centímetros superiores.  

Ainda sobre a ventilação, o edifício do engenho de frigir apresenta um total de 

13 envasaduras, sendo duas janelas e 11 espaços de passagem. Isso demonstra 

uma importante preocupação com a circulação de ar pelo ambiente, tanto para efeito 

de resfriamento, quanto para a retirada do excesso de fumaça.  
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Um terceiro efeito pretendido seria o de permitir um farto suprimento de ar 

para as fornalhas. Como sabemos, o processo de combustão da madeira depende 

muito da oferta de oxigênio e como as fornalhas precisavam atingir um elevado grau 

de temperatura para realizar o derretimento da gordura animal, esse era um 

componente obrigatório. Se observarmos bem, a casa do engenho de frigir, em seu 

patamar inferior, justamente onde estão localizadas as fornalhas, é servida por seis 

portas, responsáveis pela comunicação com o meio externo. Assim, o número de 

portas é exatamente igual ao número de estruturas de combustão existentes em seu 

interior. Tal correlação nos parece mais do que simples coincidência e parece indicar 

uma vinculação direta. O amplo acesso garantido pelas inúmeras portas também 

facilitaria a chegada dos feixes de lenha, rapidamente consumidos pelo fogo 

incessante. Por fim, o patamar superior do desnível que forma o engenho de frigir 

apresenta três grandes envasaduras, tão amplas como portas, que muito claramente 

deveriam servir para a expulsão da fumaça residual que não fosse canalizada pelas 

chaminés, e que tenderia a se concentrar nas áreas mais elevadas da edificação. 

 

5.1.7.2 A casa dos tanques: 

 

Ainda segundo as informações coletadas por Ellis, os reservatórios ocupavam 

uma área imediatamente vizinha ao engenho de frigir e serviam para armazenar a 

produção gerada pelo engenho, além de servir para o processo de purificação do 

óleo, através da decantação (1969, p.63, 123). A descrição material dessas 

estruturas, feita pela historiadora, é a seguinte: 
Retangular, com pilares e paredes de tijolo, de 3 m de altura em média, 
contendo internamente, escavados no solo e revestidos de pedra e cal ou 
ladrilhados, os reservatórios destinados ao azeite de baleia [...] eis a Casa 
dos Tanques [...] As maiores armações comportavam duas a três Casas dos 
Tanques, cada qual com vários reservatórios, onde o óleo de baleia 
permanecia a decantar [...] (1969, p.65).  

 
A casa dos tanques identificada por nós não é de tijolo, mas sim de pedra, a 

exemplo do engenho, e limita-se a uma única unidade, apesar de estar subdividida 

em dois compartimentos (Prancha n°26). Pela parte superior do engenho de frigir, 

onde ficam os tachos, existe uma passagem que interliga os dois edifícios, e que, 
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acreditamos, servia para a realização do transporte do óleo produzido nos tachos 

para o seu local de estocagem, que era a própria casa dos tanques. Idênticos e em 

sua forma retangular, os tanques apresentam, no entanto, metragens diferenciadas 

cujo motivo não pudemos estabelecer.  

De qualquer forma, esses compartimentos representam um ambiente 

hermeticamente fechado, do ponto de vista horizontal, que serviriam perfeitamente 

para a função de contenção de líquidos. No tanque de nº1, a exemplo do engenho 

de frigir, também realizamos uma pequena intervenção, dessa vez com o intuito de 

verificar a existência, ou não, de um piso que garantisse um certo isolamento para 

um conteúdo líquido e viscoso, como era o óleo de baleia. É digno de nota o fato de 

que o interior dessa estrutura encontrava-se parcialmente inundado pelas recentes 

chuvas, o que comprovou sua capacidade de contenção. O resultado dessa 

intervenção foi a descoberta de um piso estruturado de lajotas similar àquele que já 

havíamos identificado na casa do engenho. 

As pesquisas relacionadas com essas estruturas levaram ainda à 

identificação de uma rampa de acesso e de uma soleira de porta junto ao tanque de 

armazenagem número dois. A descoberta dessas evidências arquitetônicas redefiniu 

a compreensão da armação uma vez que serviam para a realização das atividades 

de expedição do óleo produzido e, portanto, representam a porta de saída dessa 

unidade produtiva.  

A soleira indica a existência de um acesso (provavelmente uma porta) a esse 

espaço especializado da armação, sem que fosse preciso passar por dentro do 

engenho de frigir, o que certamente criaria grandes complicações para a faina diária 

daquele compartimento. Essa porta estava localizada na parte superior do segundo 

tanque para não comprometer a integridade funcional do mesmo que, como já 

dissemos, era hermeticamente fechado do ponto de vista horizontal.  

Com relação à rampa, podemos dizer que ela cumpria primeiramente a 

função de permitir o acesso aos tanques uma vez que a entrada se dava apenas 

pela parte superior da estrutura; entretanto, e aqui alcançamos a sua maior 

importância, esse acesso foi projetado como uma rampa e não simplesmente uma  
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escada, principalmente para facilitar a “rolagem” dos barris, que eram, então, os 

principais recipientes utilizados na realização do transporte do produto final. 

 

5.1.7.3 Paredões, Muros e terraços: 

 

Outra evidência arquitetônica descoberta pelas intervenções arqueológicas 

realizadas nas porções emersas da armação foram os muros de pedra que 

delimitam e/ou embasam determinadas áreas terrestres anexas aos edifícios 

principais (Prancha n°27). A descoberta deixa claro que existiam diferentes terraços 

servindo como espaço de trabalho para outras atividades da armação (vide planta 

baixa). Novamente, Ellis nos fornece pistas para interpretar tais espaços: 
Um engenho de azeite [...] de meados do século XVIII, constava, em geral, de 
duas oficinas: a do açougue e a das fornalhas [...] A oficina do açougue, 
revestida de ladrilhos, era o compartimento onde se retalhava, se cortava e 
se picava o toicinho das baleias, cujos resíduos não aproveitáveis, ou 
escórias, eram dali canalizados para o mar (1969, p.63). 

 
Os terraços, amplos e planos, são ótimos locais para o espostejamento em 

pedaços menores das grandes porções de gordura extraídas dos animais ainda na 

região da praia. Sua localização, postados exatamente entre a linha de costa e o 

edifício do engenho de frigir, onde deveriam ser derretidas as postas de toicinho, 

reforçam essa tese. Nesse mesmo sentido, localizado entre a parede externa leste 

da armação, onde saem as aberturas das chaminés das diferentes fornalhas, e o 

início do muro que delimita a porção final do terraço maior, existe um declive natural 

acentuado, que cria uma espécie de “canaleta” que corre paralelamente aos 

edifícios da casa do engenho de frigir e da casa dos tanques. Na passarela que 

interliga esses dois edifícios, existe uma abertura que cria uma passagem que leva à 

região do saco da armação. É possível que esse efeito, claramente intencional, 

conseguido através de uma combinação de apropriação do meio natural com a 

criação artificial de pelo menos uma obra de engenharia, fosse utilizado não apenas 

como um sistema de escoamento das águas pluviais que descem do morro que faz 

divisa com essa estrutura produtiva, mas, também, como meio de eliminar os dejetos 

separados na oficina do açougue. Lembrando as palavras de Ellis, citadas há pouco, 

os “resíduos não aproveitáveis, ou escórias, eram dali canalizados para o mar”. 
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Mas se os muros serviam para delimitar e formar terraços, eles também foram 

planejados para atuar como pontos de suporte para a faina vinculada ao ambiente 

marítimo. Como braços, articulavam extensões da unidade produtiva em direção ao 

mar, servindo como base para equipamentos como os cabrestantes, sarrilhos ou 

guindastes, envolvidos nos processos de movimentação das carcaças dos cetáceos 

capturados, no transporte dos toucinhos ou para o desembarque de cargas. Eles 

compunham, como bem observou Ellis, “a primeira linha das construções de uma 

armação” (1969, p.62). No Bom Abrigo, pudemos identificar pelo menos duas áreas 

que desempenhavam essas funções. No Saco da Armação, foi evidenciado um 

paredão de rochas que parece ter tido uma dupla função, servindo tanto como 

suporte do platô onde se encontra o edifício principal, como uma área de apoio a 

eventuais trabalhos marítimos, talvez até mesmo funcionando como um píer.  

No outro lado, associado à estrutura do muro norte que delimita o terraço 

principal, encontramos duas pedras lavradas que apresentam dois encaixes 

entalhados. Esses encaixes parecem ter servido de base para o funcionamento de 

um equipamento maior, possivelmente, um “cabrestante de virar baleia”.  

 

5.1.7.4 As porções submersas da armação: 

 

Mais do que simplesmente retirar do oceano sua matéria prima, as armações 

de baleias eram construídas de forma a integrar o mar em sua estrutura funcional. 

Desse modo, 
Nas enseadas, próximo à terra, costumavam os baleeiros terminar a matança 
dos cetáceos arpoados, quando rebocados semimortos...Ali também 
extirpavam-lhes os escravos as barbatanas ou iniciavam o seu desmancho 
dentro d’água e impossível removê-los à praia da armação. À borda do mar 
assentavam cabrestantes e guindastes em que forcejavam os negros, 
durante tôda a estação da pesca, a retesar os cabos amarrados às baleias e 
a puxá-las para a terra [...] Constituía a enseada o prolongamento da 
armação [...] (ELLIS, 1969, p.61-62).  

 
Esse espaço estava tão inserido enquanto área funcional da armação que 

demandava profissionais especializados: os feitores e os cortadores da praia. Por 

vezes, ele apresentava subdivisões, com a especialização de tarefas, como 

podemos apreender do plano da armação da Barra Grande onde fica clara a 
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existência de duas zonas distintas de processamento dos cetáceos, a primeira, 

localizada à esquerda, destinava-se ao encalhe de baleias “frescas”, ou seja, 

mortas, porém ainda não retalhadas; a segunda, localizada à direita, era reservada 

para aquelas carcaças que estavam em pleno processo do desmantelamento (vide 

Prancha n° 30).  

No caso da armação da Ilha do Bom Abrigo, certamente também ocorreu o 

aproveitamento das áreas marítimas adjacentes. Por isso, como explicitado no 

capítulo dois, realizamos uma série de prospecções subaquáticas nas porções 

marítimas imediatamente adjacentes aos restos edificados da armação, com o 

intuito de verificarmos a existência ou não de eventuais achados de interesse 

arqueológico. Os resultados, como vimos, apontaram para uma clara diferenciação 

de uso das duas principais áreas, a saber: o Saco da Armação e o Saco da Pedra 

Chata.  

Com relação ao Saco da Armação, a presença de uma vasta quantidade de 

material diversificado possibilitou a sua identificação como tendo sido utilizada como 

uma área de descarte da armação. Nesse sentido, decidimos por estender nossos 

trabalhos de pesquisa, procurando mapear possíveis áreas de concentração e/ou 

possíveis padrões de descarte. Para isso, a metodologia utilizada foi o 

estabelecimento de uma linha base que dividiu longitudinalmente o “saco da 

armação” ao meio e em relação à qual, os diferentes achados deveriam ser 

relacionados (Prancha n°28). O ponto base da linha foi estabelecido em uma porção 

sempre emersa de um grande matacão de pedra que limita o Saco da Armação ao 

sul. Para tanto, utilizamos uma trena de 50 metros, onde foram amarrados pequenos 

lastros de mergulho de 1 Kg a cada 5 metros de distância, para que ela não 

flutuasse e para que pudéssemos manter a linha sempre tencionada, para uma 

melhor medição. 

Uma vez estabelecida e materializada a divisão da área submersa, iniciamos 

uma inspeção visual que respeitou uma subdivisão em quadrantes menores, 

identificados pelas marcações dos lastros estabelecidos a cada 5 metros ao longo 

da trena.  
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Apesar dos esforços da equipe não terem resultado na identificação de 

padrões de descarte, pudemos localizar duas áreas de concentração que detêm 

quase que a totalidade do material arqueológico aí depositado.   

A primeira delas é uma área totalmente submersa caracterizada por uma 

sucessão de sulcos presentes no fundo arenoso, e que tem início aos 19 metros, a 

partir do ponto base da trena, e se prolonga até pelo menos os 50 metros em 

direção ao mar. Esse relevo marinho é produzido pela ação das ondas e das 

marolas oriundas da cheia da maré que, ao encontrar a barreira de pedras que 

praticamente fecha a entrada do “saco da armação”, têm sua força incrementada e 

criam uma zona de intenso retrabalhamento. Nesse local, ficam “presos” aqueles 

exemplares de cultura material descartados na água e que são levados para o fundo 

com o efeito da “baixa” da maré.  

Vale lembrar que o posicionamento das pedras no contexto submerso dessa 

área cria o que poderíamos chamar de um verdadeiro “corredor” que, ao afunilar a 

água do mar, aumenta o poder de deslocamento, concentrando energia. É 

importante frisarmos que apesar da existência de uma razoável quantidade de 

material nesse local, estimamos que sua participação na totalidade dos achados 

“submersos” da pesquisa (identificados visualmente) não ultrapassam os 20%. 

A outra área de concentração é justamente uma área de interface, podendo 

ser considerada a “praia” de pedras da armação. Nesse local encontram-se cerca de 

80% da cultura material “submersa” identificada pela pesquisa.  

O conceito “submerso”, aqui utilizado, parece adequado na medida em que 

esse material permanece boa parte do dia (momentos de alta da maré) recoberto 

pela lâmina d’água que forma o “saco da armação”. Certamente, muitos dos 

artefatos descartados na água, ao invés de seguirem o mesmo destino de outros 

pares em direção às porções mais profundas do “saco da armação”, sofreram o 

processo inverso e foram jogados em direção à “praia”, pela força da maré nos 

momentos de cheia. O mesmo efeito “funil” descrito anteriormente também funciona 

de forma contrária, quando a força da maré inverte seu padrão vetorial (Prancha n° 

29). 
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Embora isso possa explicar parte do material encontrado, entendemos que tal 

volume de concentração de material arqueológico em um mesmo local só se justifica 

por uma ação mais direta do elemento humano, o que nos leva a crer que a maioria 

dos artefatos descartados eram jogados nessa área, mais do que nas áreas 

permanentemente recobertas pelas águas do mar. Talvez o interesse fosse realizar 

uma espécie de “pavimentação” informal que facilitasse o trânsito nesse local, que é 

exatamente o mesmo ponto de deságüe da nascente de água doce que abastece a 

armação. Sobre o material aí presente podemos afirmar que ele não está 

relacionado apenas à faina produtiva, mas também, aos diferentes aspectos da vida 

nessa unidade de produção colonial. Ali, pudemos identificar, por exemplo, 

fragmentos de garrafas, de utensílios de mesa compostos de faiança fina decorada, 

de cerâmica utilitária e, também, o que poderia ser um exemplar de conta de jogo. A 

análise detalhada da cultura material aí presente ainda está para ser feita e deverá 

compor parte da monografia de mestrado de Ricardo Guimarães, atualmente em 

andamento no MAE/USP. A relação desse ambiente com uma cultura material tão 

diversificada e não especializada nos parece indicar que ele concentrou as 

atividades portuárias relacionadas à chegada de bens de consumo destinadas ao 

abastecimento da armação.  

Já com relação ao Saco da Pedra Chata, a quase inexistência de exemplares 

de cultura material indica que esse local foi utilizado apenas nas tarefas 

relacionadas com a produção do óleo de baleia. Não temos dúvidas quanto ao seu 

aproveitamento, por causa da existência do muro norte, identificado também durante 

os trabalhos de prospecção.  

Esse muro parece ter servido tanto para compreender uma ação de 

terraplenagem, destinada à formação de um plano homogêneo e uniforme para 

abrigar as ações de retalhamento das postas de gordura retiradas na zona de costa, 

quanto para servir de suporte a algum mecanismo que deveria servir ou para o 

constante reposicionamento da carcaça para o seu descarnamento, ou para 

funcionar como instrumento de içamento das pesadas postas de gordura.  

Além das diferenças relativas à presença de material arqueológico, ficou 

clara, também, a existência de significativas diferenças quando à morfologia 
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submersa das duas áreas. Já havíamos planejado a realização de um mapeamento 

do contexto submerso de ambas as baías como forma de entender possíveis 

limitações e/ou predisposições funcionais; essa diferenciação por nós observada 

veio a demonstrar ainda mais a importância do trabalho. Assim sendo, devido à 

complexidade envolvida em um mapeamento desse tipo, decidimos lançar mão de 

três técnicas diferentes (Prancha n°30) cujos dados, em conjunto, geraram as duas 

plantas dos contextos submersos tanto do “Saco da Armação” como do “Saco da 

Pedra Chata”, que apresentamos na seqüência. 

A primeira dessas técnicas foi a do desenho livre, procurando, através da 

simples observação visual, compor um panorama da conformação básica de ambos 

os entornos. Nessa atividade procurou-se representar o mais fidedignamente 

possível os limites e os principais elementos definidores dos ambientes em questão, 

bem como suas respectivas proporcionalidades. Isso permitiu a formação de um 

guia de orientação para a composição dos desenhos gerados a partir dos dados 

coletados pelas outras duas técnicas aqui envolvidas: a coleta de uma série de 

pontos através de GPS, e a definição de pontos pré-determinados através da 

marcação manual com trenas. No que diz respeito ao uso do GPS, os pontos 

coletados e armazenados nessa base foram principalmente aqueles relacionados 

com o contorno emerso das baías, além de alguns pontos extremos de rochas 

maiores que se pronunciavam para cima da linha d’água. 

Para a grande maioria dos pontos submersos, no entanto, uma vez que o 

GPS não pode ser utilizado embaixo d’água, baseamo-nos na medição através de 

trena a partir de pontos previamente geo-referenciados. No caso do “Saco da 

Armação”, quando do mapeamento das estruturas edificadas dessa estrutura 

produtiva, foi solicitado ao topógrafo que deixasse marcados dois pontos geo-

referenciados em locais estratégicos à margem da linha d’água (P1 e P2).  

Uma vez que o contexto submerso dessa área se prolongou demasiadamente 

em direção ao mar, foram necessários outros dois pontos adiantados (P3 e P4), a 

partir dos dois primeiros, para a conclusão do mapeamento das porções mais 

profundas. Com relação ao “Saco da Pedra Chata”, como não tínhamos antevisto tal 

necessidade, projetamos, a partir do primeiro muro identificado nas etapas de  
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campo do ano de 2004 e integrado à planta baixa da estrutura edificada, um primeiro 

ponto (P5), que, por sua vez, deu origem a outros dois pontos de referência (P6 e 

P7). Foram eles que balizaram os trabalhos de mapeamento dessa outra porção 

submersa. Para a escolha dos pontos a serem demarcados e plotados com o uso 

das trenas, guiamo-nos por aquelas unidades cuja presença marca ou define as 

feições morfológicas e/ou a hidrodinâmica do fundo. Também foram demarcados 

pontos limites de áreas de concentração de rochas, principalmente quando 

estávamos lidando com unidades de porte médio e pequeno. 

O resultado desse mapeamento das áreas submersas adjacentes à armação 

nos trouxe importantes conclusões sobre a dinâmica operacional da mesma 

(Pranchas n°31-33). Assim, as evidências indicam que o “Saco da Armação”, haja 

vista a sua pouca profundidade e o labirinto de rochas que o cercam, dificilmente 

pode ter abrigado uma área de trabalho relacionada com o processamento dos 

cetáceos. As grandes rochas que limitam a entrada da pequena baía, que na maré 

cheia ficam apenas a 1,5 metros da linha d’água, seriam um obstáculo à entrada das 

carcaças dos grandes cetáceos. Além disso, a pouca profundidade que limita a 

maior parte dessa baía traria enormes inconvenientes para o manuseio de carcaças, 

necessário para as atividades de descarnamento. Segundo Ellis, “Dezoito palmos de 

água sobre a areia, no mínimo, eram imprescindíveis às manobras de puxar, virar e 

içar fora d’água as baleias capturadas” (1969, p.60). Como se não bastasse, as 

reduzidas dimensões do “Saco da Armação” impediriam a realização de trabalhos 

em mais de um animal por vez, e como possíveis carcaças atrairiam predadores 

marinhos, os prejuízos seriam significativos ao ponto de demandar um outro tipo de 

solução. 

O “Saco da Pedra Chata” também apresenta uma importante concentração de 

pedras em sua porção mais próxima da armação, além de possuir os mesmos 

inconvenientes relacionados com a pouca profundidade. Por outro lado, sua 

conformação em forma de arco não é tão limitante como aquela apresentada pelo 

“Saco da Armação” que se projeta em direção ao interior da ilha como se fosse uma 

flecha. Uma outra ponta da ilha, localizada mais a nordeste, garante uma certa 

proteção àquela porção mais profunda do “Saco da Pedra Chata”, localizada após o 
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limite das rochas, e quando o fundo lodoso apresenta uma maior profundidade. Aí, 

muito provavelmente teríamos as melhores condições para o processamento dos 

cetáceos. A subida gradual do fundo, sem os grandes labirintos de rochas do “Saco 

da Armação” também possibilitaria o arrasto das carcaças para trechos mais 

próximos. A forma em arco também condiz com as necessidades para o 

processamento de várias unidades ao mesmo tempo.  

O que mais chamou a nossa atenção, no entanto, foi a ausência, em ambas 

as áreas, de restos faunísticos dos cetáceos caçados por essa unidade produtiva. 

Em nenhum dos mergulhos realizados, pudemos identificar sequer um único osso de 

baleia, algo que seria de se esperar e que é muitas vezes comum nas praias e 

entornos submersos relacionados a outras armações no país e fora dele, bastando 

mencionar o exemplo de “Red Bay”, onde foram encontrados mais de 3.000 

exemplares (GRENIER, 1988, p.82). Nesse sentido, e tendo em vista as 

considerações que apontam para o Saco da Pedra Chata como o local adjacente à 

armação mais indicado para abrigar os trabalhos de processamento dos cetáceos 

“pescados”, decidimos por realizar uma série de intervenções invasivas no solo 

marinho dessa região, procurando verificar a possível existência de elementos 

faunísticos soterrados.  

 O fundo marinho do Saco da Pedra Chata mais próximo à porção emersa da 

ilha, como se pode observar nas pranchas dos levantamentos dos contextos 

submersos, é tomado por uma série de pedras que deixariam à vista quaisquer 

vestígios relativos ao processamento dos cetáceos. Ao mesmo tempo, essas 

formações rochosas impossibilitam a abertura de unidades de intervenção invasiva; 

por isso, e tendo em vista as informações de que os procedimentos de 

descarnamento dos animais exigia uma altura mínima de lâmina d’água para os 

procedimentos de manipulação das carcaças, decidimos por realizar as intervenções 

naquela porção de fundo que se localiza para além da concentração de rochas 

submersas e que apresenta as qualidades suficientes para a manobra das carcaças 

desses animais marinhos, ao mesmo tempo em que sustenta uma proximidade 

funcional necessária à execução de todas as ações envolvidas na faina do 

retalhamento e ao acesso às estruturas terrestres da armação. 
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 Nesse sentido, realizamos uma série de sete intervenções que poderiam ser 

descritas basicamente como mini-trincheiras (Prancha n°34). Essas unidades de 

escavação foram abertas ao longo de uma linha base que foi estabelecida de forma 

a correr paralelamente ao sentido utilizado pelos construtores da armação para 

erguer o muro norte que a delimita. Realizadas a cada cinco metros, as intervenções 

apresentaram as seguintes medidas: 2 metros de comprimento por meio metro de 

largura e com uma profundidade variável entre 30cm e 50cm. Essa variação na 

profundidade se justifica pelas diferenças apresentadas no comportamento 

estratigráfico dos níveis identificados. Assim, em termos gerais, podemos descrever 

a sucessão estratigráfica da seguinte maneira: uma primeira camada composta por 

um sedimento extremamente fino, de consistência lodosa, que apresenta uma 

espessura que varia entre 10cm e 30cm (na porção mais larga identificada); em 

seguida,  uma camada de transição que misturava o sedimento lodoso com um 

sedimento mais arenoso, e que variava entre 5 e 20 cm; e, por fim, uma camada 

arenosa extremamente compacta, que também foi parcialmente escavada mas que 

assumimos como limite final de nossas investigações. Em nenhum dos níveis 

mencionados foi possível identificar qualquer tipo de vestígio relacionado com a 

armação, biológicos ou não. É certo que os mares frios do Labrador, onde foram 

encontrados os 3.000 exemplares de restos faunísticos mencionados anteriormente, 

são infinitamente melhores para sustentar a preservação de evidências de origem 

orgânica, do que os mares quentes do litoral paulista.  

Ricardo Guimarães, em seu trabalho de entrevistas com os pescadores 

locais, obteve a informação de que os pescadores catarinenses que 

recorrentemente passaram a utilizar a ilha como ponto de abrigo em suas viagens 

comerciais de pesca a partir do século XX, levaram consigo muitos exemplares de 

ossos de baleia que lá havia, espalhados pela armação e pela enseada da Prainha. 

Essa última informação, no entanto, abre a possibilidade de que os trabalhos mais 

pesados de processamento das carcaças fossem realizados, não no Saco da Pedra 

Chata, mas na própria enseada.  

Essa hipótese é bem plausível uma vez que a enseada garante uma boa 

lâmina d’água para os procedimentos de rotação e manipulação das carcaças, além  
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de ser uma área muito mais ampla onde poderiam ser processados diversos 

indivíduos ao mesmo tempo, e por apresentar uma condição de mar muito mais 

conveniente, devido ao abrigo que o corpo da ilha aí proporciona. Apesar disso, até 

o presente momento, a exemplo das áreas adjacentes à armação, nenhum resto 

faunístico relacionado ao processamento de cetáceos pôde ser identificado na 

Enseada da Prainha. Os trabalhos lá executados, no entanto, não englobaram a 

realização de intervenções de subsuperfície, tendo se restringido apenas à 

visualização do material aflorado. As pesquisas na enseada continuam através do 

mestrado de Ricardo Guimarães e possivelmente possam trazer novas luzes sobre a 

questão. 

Seja como for, em virtude das características morfológicas anteriormente 

mencionadas, acreditamos que era no Saco da Pedra Chata que ocorreria a 

chegada e o içamento das postas de gordura, para posterior processamento na 

armação.  

 

5.1.7.5 O sistema “fabril” da armação: 
 

 Para concluirmos nossas reflexões sobre o caráter produtivo da armação, e 

após termos abordado separadamente seus diferentes compartimentos 

operacionais, resta, ainda, analisarmos sua dinâmica funcional como um todo. 

Nesse sentido, as áreas de trabalho identificadas anteriormente formam uma 

estrutura coesa, desenhada segundo um plano de ação produtivo específico e 

previamente orquestrado que claramente procurou valorizar o aproveitamento do 

ambiente natural que a circundava. 

 Assim, quando visualizamos as plantas baixa e em três dimensões da 

armação do Bom Abrigo, fica evidente que a localização das diferentes estações de 

trabalho foi planejada para funcionar como uma verdadeira linha de produção 

(Prancha n°35). Como bem observou Comerlato, a primeira área de trabalho da 

armação era o próprio ambiente marítimo, onde a “pesca” era realizada (1998, p.63). 

Uma vez capturada e morta, a baleia era conduzida para a área de retirada de sua 

capa de gordura, que, no caso da estrutura aqui analisada, poderia ser realizada, 
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tanto na Enseada da Prainha, quanto no próprio Saco da Pedra Chata; seja como for 

este último deveria ser a porta de entrada da armação, servindo para abrigar as 

ações relacionadas com o desembarque das postas de gordura e seu transporte à 

terceira área de trabalho. O amplo terraço formado a partir do muro norte abrigava 

os escravos cuja função era o retalhamento das grandes postas em porções ainda 

menores, a serem atiradas ao interior dos tachos. Nesse local também eram 

removidas quaisquer sobras de carnes ou outras possíveis impurezas que 

pudessem atrapalhar a produção do óleo.  

A seguir, as porções reduzidas de gordura animal eram conduzidas para o 

interior do engenho de frigir, onde eram distribuídas pelos diferentes tachos de ferro 

que, aquecidos pelas fornalhas alimentadas a partir do pavimento inferior, derretiam 

a gordura, transformando-a em óleo. Daí, em sua forma liquefeita, a gordura seguia 

para os tanques de armazenagem. Não sabemos ao certo como se realizava esse 

transporte no Bom Abrigo; Ellis comenta a existência de canaletas de escoamento, 

em algumas unidades baleeiras (1969, p.63). Campos identificou várias “canaletas” 

no sítio da armação da Bertioga, sendo que uma delas parece ter servido justamente 

como estrutura de escoamento para um dos tanques de armazenagem (1997, 

p.111). No Bom Abrigo, existe uma estranha conexão que vincula o edifício do 

engenho de frigir aos tanques, que assume a forma de uma pequena “ponte”. Essa 

junção não se prolonga até o chão, mas limita-se à parte superior de ambas as 

edificações. Não conseguimos determinar se essa conexão apresenta um interior 

oco, o que poderia indicar a sua função como um duto de escoamento.  

Uma vez terminada a temporada de pesca, ou quando tanques de 

armazenamento se encontravam cheios, o óleo era embarrilhado e transportado 

para fora dos tanques e embarcados em direção aos centros de consumo ou 

redistribuição. No Bom Abrigo, os procedimentos de saída do produto final estão 

bem demarcados pela presença da rampa que limita a porção sul das edificações 

relacionadas com o processo produtivo. A localização da rampa, bem próxima ao 

Saco da Armação indica que esta zona marítima seria a responsável pelo 

escoamento da produção, feita, sem dúvida, por pequenas embarcações (as únicas 

que teriam condições de adentrar nesse diminuto ambiente). É mais do que provável 
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que o destino final deveria ser o porão de navios de maior porte estacionados na 

região da enseada. 

A obrigatoriedade do uso do Saco da Pedra Chata como porta de entrada da 

matéria-prima e, portanto, como ponto inicial do processo produtivo, fica evidente 

quando consideramos as plantas em três dimensões. A outra opção possível, com a 

chegada das postas de gordura pelo Saco da Armação, além das limitações 

marítimas já referidas, criaria um problema de circulação na faina produtiva. Saindo 

das embarcações, as postas de gordura precisariam seguir para as áreas de 

retalhamento, localizadas no lado norte, e para os tachos que se encontram na 

porção mais elevada do terreno, onde foi construída a armação. Assim, as opções 

eram circundar as edificações pela direita ou pela esquerda, ou atravessar por 

dentro do engenho de frigir, utilizando-se das escadas de acesso ao patamar 

superior. Circundar as edificações pela direita, ou seja, por trás dos tanques de 

armazenagem, não é possível uma vez que a topografia do terreno naquele local é a 

mais acidentada e cria um estreito corredor que fica prensado entre a parede dos 

tanques e a base de um morro que ali principia. A esquerda não oferece melhores 

opções, uma vez que obriga a passagem ao longo das portas de acesso ao engenho 

de frigir, que foi construído extremamente próximo ao limite da linha de costa do 

próprio Saco da Armação. Além disso, obrigaria os carregadores a percorrerem toda 

a linha murada do lado oeste do terraço, que é a que apresenta a maior elevação. A 

passagem pelo interior do engenho atrapalharia a faina dos atiçadores de fogo e de 

abastecimento de lenha, além de oferecer uma passagem muito estreita através das 

escadas de acesso ao patamar superior. Enfim, esse projeto de circulação criaria 

uma série de zonas de entrave que comprometeriam o bom andamento das 

operações.    

Como fica claro a partir da relação espacial das estruturas edificadas aqui 

analisadas, todo o sistema projetado para a armação do Bom Abrigo estava 

comprometido com dois pontos básicos: o Saco da Pedra Chata e o Saco da 

Armação, respectivamente, o ponto inicial e o ponto final de toda a faina produtiva 

terrestre. 
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Com esta análise das estruturas edificadas e do conjunto de sistemas de 

circulação a elas associadas, evidencia-se o caráter fabril dessa unidade baleeira, 

projetada para maximizar a eficiência das diferentes etapas produtivas, 

especializando suas áreas de trabalho e criando um único sentido de produção 

baseado em um arranjo seqüencial linear dos espaços, que seguia a ordem 

progressiva de transformação da matéria-prima bruta em produto final. Quiçá, aqui, 

tenhamos uma evidência da porção genuinamente capitalista daquela sociedade 

moderna.  

  

 

5.2. A ilha/armação como representante de um modelo de exploração colonial: 

 
 
 Como dissemos, a “pesca” da baleia foi uma atividade econômica que muito 

se desenvolveu nas sociedades européias do período moderno. O alto índice de 

aproveitamento econômico desses animais marinhos gerou uma conjuntura 

extremamente favorável à expansão das atividades de caça e processamento 

desses mamíferos, então transformadas em uma verdadeira e muito lucrativa 

indústria. Na liderança desse processo, esteve, desde o período medieval, a região 

dos Países Bascos, que, já por esse período, contava com uma tradicional e bem 

estruturada indústria pesqueira disseminada por várias municipalidades. A 

habilidade de seus praticantes cresceu de forma tão marcante e desproporcional, 

em relação a qualquer outra comunidade, que os bascos eram considerados os 

senhores dessa “arte” na Europa. Desde o século XVI, já haviam estendido suas 

ações para outras porções do litoral espanhol, além de terem incorporado áreas de 

pesca na Irlanda, Inglaterra, e nas costas do Novo Mundo, atuando principalmente 

na região do atual Labrador. No século XVII, os bascos ampliaram suas ações 

também ao litoral da América Portuguesa, atuando na região da Baía de Todos os 

Santos. Lá, como mencionado anteriormente, ensinaram as técnicas que acabaram 

por se disseminar pela então colônia, ainda que seu desenvolvimento tenha ocorrido 
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em um contexto sócio-político-econômico diferente que, como veremos, imporia sua 

marca.  

Mais do que uma simples assimilação mecânica, o que ocorreu foi um 

processo de transformação no qual a pesca comercial de baleias assumiu um 

caráter particular que refletia as diferenças existentes entre os agentes nela 

envolvidos e seus respectivos papéis dentro dos ambientes metropolitanos e/ou 

coloniais. Assim, a tríade “basco>metropolitano>livre”, precisou ser adaptada para a 

realidade “português/brasileiro>colono>escravista”. Esse processo de adaptação, 

como não poderia deixar de ser, teve seu reflexo, também, na conformação da 

própria cultura material e isso pode ser percebido através de uma rápida 

comparação entre o exemplo de Red Bay e as armações coloniais brasileiras. 

 

5.2.1 Red Bay, uma baía basca no Labrador: 
 

As viagens organizadas pelos biscaínos em direção às costas do atual 

Labrador deixaram uma série de registros históricos que revelam a existência de 

uma importante e bem estruturada indústria de “pesca” de baleias levada a cabo por 

armadores bascos durante o século XVI. Em linhas gerais, podemos afirmar que tais 

expedições eram sazonais, estando limitadas ao período do verão do hemisfério 

norte. Finda a temporada de caça, levantava-se acampamento e seguia-se com o 

produto para a sua comercialização na Europa. Isso quer dizer que tais viagens 

geravam uma ocupação temporária do território costeiro do Labrador que, a despeito 

de sua sazonalidade, deixou suas marcas e por isso pôde ter sua história resgatada 

pela arqueologia.  

Uma dos mais importantes exemplos desses estudos arqueológicos é aquele 

relativo ao porto de Red Bay, antiga Brutus, localizado na porção norte dos Estreitos 

de Belle Isle, no atual Canadá. Descoberto através de indicações documentais, essa 

baía natural foi prospectada e escavada por arqueólogos canadenses em várias 

etapas realizadas entre 1977 e 1984. As descobertas feitas aí revelaram estruturas 

produtivas e áreas funcionais relacionadas com a prática baleeira, além de 

exemplares únicos de equipamentos náuticos do período, como arpões, botes 
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baleeiros e até mesmo um galeão basco, provavelmente o San Juan, naufragado na 

baía em 1565, em virtude de uma tempestade. 

Sobre a cultura material em si, os exemplos recuperados em Red Bay incluem 

as três principais peças sobre a qual estava fundamentada a tecnologia basca para 

a chamada “pesca de altura” da baleia: o navio oceânico; as embarcações de 

pequeno porte e as estruturas terrestres para o fabrico do azeite (Prancha n°36). 

Com relação à primeira, podemos dizer que o exemplar de embarcação que foi 

resgatado nos remete ao que, na época, era chamado pelos bascos de “galeão”. Em 

linhas gerais, pode-se descrevê-lo como um navio de três mastros, com três níveis 

de decks, e a presença tanto de um castelo de popa quando de um castelo de proa, 

apresentando uma capacidade total de cerca de 250 toneladas (GRENIER, 1988, 

p.72). O termo “galeão”, agregado ao naufrágio de Red Bay, não pode, entretanto, 

ser entendido como uma designação indicativa de um navio de maiores proporções. 

Como o próprio Grenier observou, essa nomenclatura era utilizada para se referir de 

forma genérica a embarcações oceânicas no meio náutico basco daquela época 

(1988, p.67). Essa embarcação era a própria essência da “pesca” basca no 

Labrador, uma atividade fundamentalmente marítima que dependia desse 

instrumento tecnológico para realizar a travessia oceânica obrigatória na busca 

pelas novas áreas de “pesca”. Uma vez no “Novo Mundo”, a embarcação deixava 

sua principal função de transporte e passava a atuar como alojamento, base de 

operações e armazém para o óleo então produzido (GRENIER, 1988, pp.82).  

No que diz respeito às estruturas terrestres dessa ocupação, os fornos de 

produção do azeite eram construídos assim que aportavam; não havia tempo a 

perder uma vez que logo as carcaças de baleia estariam boiando nas praias, à 

espera de serem retalhadas e derretidas nas fornalhas. Estas eram formadas a partir 

de buracos circulares escavados na terra, escorados por um muro de pedra, sobre o 

qual era erguido um telhado composto por uma estrutura de madeira e telhas 

cerâmicas, para garantir o abrigo necessário aos operadores e mestres de azeite 

(GRENIER, 1988, p.82). De caráter temporário, esses fornos eram desmontados, 

pelo menos parcialmente, ao fim da temporada de caça, para recuperação dos 

tachos, grelhas de metal e demais equipamentos. O sítio terrestre utilizado para o 
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retalhamento das baleias e fabrico do azeite era reutilizado ano após ano, enquanto 

houvesse antigas estruturas que pudessem ser reaproveitadas e as condições de 

logística, principalmente aquelas referentes à água e à lenha, se mantivessem 

suficientes para mais uma temporada de trabalhos. 

Mas se a embarcação oceânica era a grande responsável pelo deslocamento 

através do Atlântico, eram os pequenos botes que, uma vez no Novo Mundo, 

realizavam as tarefas náuticas associadas com a empresa, seja na atividade da 

“pesca” em si, seja nas diversas fainas cotidianas a ela associadas. As escavações 

arqueológicas subaquáticas realizadas no sítio de Red Bay revelaram pelo menos 

três tipos diferentes de pequenas embarcações. A primeira foi o “batel”, cujo 

tamanho variável dependia do tamanho do navio em que deveria servir. Encontrado 

em meio aos destroços do galeão basco, revelou uma construção forte, medindo 

cerca de 6 metros de comprimento. Era a embarcação de serviço geral do navio 

(GRENIER, 1988, p.76), sendo empregado em tarefas de embarque e 

desembarque, além de ser utilizado para exploração à frente do mesmo, quando em 

águas pouco profundas. A “pinaza”, encontrada perto de uma das ilhas de Red Bay 

(Penney Island), possuía 11 metros e contava, muito provavelmente, com dois 

mastros. Seu uso destinava-se tanto ao abastecimento dos “botes” envolvidos nas 

atividades de caça, quanto para realizar conexões entre as diferentes estações 

espalhadas pela costa. Não sendo uma embarcação de alto mar, podia ser 

empregado, entretanto, em navegações a pontos mais distantes ao longo da costa 

(GRENIER, 1988, p.78). Por fim, o “bote” baleeiro, classificado pelos arqueólogos 

canadenses como uma “chalupa”. Foi encontrado sob o madeirame do galeão, 

possivelmente indicando que ele estaria preso à lateral do navio. Desenhado para 

desenvolver velocidade, esse barco possuía cerca de oito metros de comprimento 

por um metro e vinte centímetros de largura, com espaço para seis bancos, um 

mastro central e sendo um pouco mais alto na proa do que na popa.  

Do ponto de vista social, os indivíduos que atuavam nessa atividade, apesar 

de enfrentarem uma sociedade baseada em uma rígida estrutura estamental, que 

lhes atribuía um baixo valor social como “homens do mar”, eram livres e recebiam, 

em geral, a paga por seus trabalhos através de um sistema de cotas que estava  
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atrelado ao sucesso da viagem. Segundo Grenier, os marinheiros comuns recebiam 

o valor referente a 4 ou 6 barris de óleo de baleia, ficando os arpoadores com cerca 

de 14 ou 15 barris. Com um preço estimado em um quarto de um bom salário anual 

(para o século XVI), essa atividade garantia um retorno econômico que possibilitava, 

até certo ponto, uma perspectiva de sucesso econômico e mesmo social (1988, 

p.83). O próprio sítio arqueológico de Red Bay pôde contar com a contribuição de 

uma importante documentação histórica na sua interpretação, gerada a partir de 

disputas legais entre os armadores e alguns integrantes dessa tripulação (em 

especial arpoadores) que reivindicavam suas cotas a partir da carga resgatada do 

San Juan. Inseridos em um sistema econômico comercial marcado por um 

capitalismo nascente, esses elementos detinham certos direitos e mecanismos de 

proteção e reivindicação. Os espaços de trabalho e de vivência, recuperados através 

das escavações arqueológicas, refletem a existência de diferenciações sociais, mas 

apresentam um distanciamento muito menor entre os extremos desse sistema, do 

que aquele presente em sociedades escravistas. Isso se refletia na composição da 

cultura material desses grupos de trabalhadores do mar onde não havia, por 

exemplo, tantos espaços diferenciados de trabalho e de vivência, e as ações de 

controle e punição também encontravam limites. Senhores de seus destinos, eles 

contavam com possibilidades de acumulação econômica e até mesmo de uma certa 

ascensão social.  

Por último, os empreendedores bascos, alheios às disputas de posse 

territorial do “Novo Continente”, focados no ambiente marítimo, tinham como 

principal móvel a exploração econômica desse recurso natural marinho. As 

ocupações temporárias fazem jus ao ambiente de concorrência econômica, que 

incentivava a redução dos investimentos de capital fixo e potencializava a gestão de 

uma estrutura móvel e fundamentada em elementos básicos; reinava o racionalismo 

econômico acima de qualquer manifestação de ordem social ou política. Os 

baleeiros bascos estavam completamente focados no aspecto econômico da “pesca” 

e da produção do óleo de baleia, não havendo espaço para intenções de posse 

territorial. Suas ações não incluíam o estabelecimento de colônias, nem a garantia 
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de propriedade dos espaços terrestres, mesmo aqueles diretamente associados com 

essa atividade econômica.  

Apesar das origens bascas, essa não foi, no entanto, a mesma lógica seguida 

pela “pesca” da baleia na América Portuguesa.   

 

5.2.2 A armação colonial: 
 

A armação baleeira do Brasil colonial foi um produto de seu próprio tempo e 

de sua própria missão. Do ponto de vista arqueológico, isso significa que a sua 

condição material trazia (e traz) impressa, em si, o reflexo da sociedade em que 

estava inserida, bem como as marcas das diversas funções que se lhe quiseram 

imputar. Muito diferente das estruturas temporárias encontradas em Red Bay, as 

armações do período do monopólio da “pesca” da baleia apresentam um grande 

número de edificações que iam além das estruturas do engenho de frigir e da casa 

dos tanques, incluindo senzalas, alojamentos para as companhias de baleeiros 

livres, muros de arrimo, terraços, trapiches, portos, rampas, hospital, capelas e 

diversos postos para abrigar o trabalho especializado da tanoaria e carpintaria. O 

estudo de Campos (1997), na armação de Bertioga, nos revela um parque 

arquitetônico amplo e diversificado onde, além das inúmeras obras de infra-estrutura 

secundária, existiam pelo menos seis grandes edificações. Comerlato em seu 

estudo sobre as unidades baleeiras de Santa Catarina, que foram as maiores do 

território nacional, não se furta a afirmar que tais armações eram “genuínas vilas” 

(1998, p.01). Da mesma maneira, Ellis comenta que “Eram algumas armações 

autênticas aldeias” (1969, p.62). 

Uma das ações de pesquisa por nós desenvolvida foi a realização de vistorias 

dos restos edificados de várias dessas unidades produtivas, a saber: armação da 

Bertioga (SP), a armação Nossa Senhora da Piedade (SC) armação da Lagoinha 

(Florianópolis/SC) e armação de Itapocoróoia (SC). Apesar da grande maioria das 

áreas se encontrarem bem descaracterizadas, devido a uma intensa ocupação 

contemporânea, em todos os locais vistoriados pudemos identificar a permanência 

de importantes evidências arquitetônicas que atestam a amplitude e magnitude das 
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estruturas aí outrora edificadas. Mais do que estruturas produtivas, as armações 

eram estruturas produtivas monumentais, e esse caráter de imponência está 

diretamente relacionado com sua essência colonial, escravista, católica e imperial 

(Prancha n°37).   

Sobre o primeiro aspecto apontado acima, a armação encarnou 

materialmente a idéia metropolitana de que o espaço colonial era essencialmente 

um espaço de produção, e de uma produção em larga escala. Assim, o parque 

arquitetônico baleeiro refletia as próprias ambições de uma vasta produtividade, 

expressa através do número de fornalhas e tachos. Segundo Ellis, “Os engenhos de 

azeite das maiores armações dispunham de quase três dezenas de fornalhas” 

(1969, p.63). A armação da Piedade possuía cerca de vinte fornalhas (ELLIS, 1969, 

p.64); Bertioga comportava doze dessas unidades; e mesmo o Bom Abrigo, 

identificada por Ellis (1969) como uma “sucursal”, apresentava seis, em seu 

engenho de frigir. As ambições produtivas se refletiam, portanto, no conjunto 

arquitetônico necessário para abrigar bens de produção, mão-de-obra e o próprio 

produto produzido.  

Associado a isso, o alto índice de transformação da paisagem deixa evidente 

o maciço investimento de capital fixo empregado, cobrado em termos de trabalho 

humano e de capital monetário. As edificações das armações foram, em grande 

maioria, realizadas em pedra e, portanto, construídas para durar. Um investimento 

dessa magnitude só foi possível graças à existência da política monopolista que 

impedia a concorrência e acenava com a garantia de um retorno financeiro certo.  

O próprio contrato de monopólio deixava transparecer a necessidade de 

longevidade dos equipamentos arquitetônicos, uma vez que previa sua incorporação 

ao erário régio. Isso não existia em Red Bay, onde os bens de produção pertenciam 

aos armadores e particulares, integrantes da expedição. A empresa oceânica e não 

colonizadora de Red Bay era considerada um empreendimento metropolitano e, 

portanto, sujeito à regras diferenciadas daquelas estabelecidas para o espaço 

colonial. O Novo Mundo era um espaço claramente real, de propriedade do 

soberano; o ambiente metropolitano, por outro lado, era ainda um espaço de 

negociação, onde reis, nobreza e burguesia dividiam direitos e deveres e onde o  
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soberano encontrava maior resistência para ditar e impor políticas, precisando 

considerar e prestar contas a usos e costumes mais antigos que as pretensões 

centralizadoras do período moderno. Assim empresa colonial e empresa 

metropolitana seguiriam lógicas distintas, produzindo culturas materiais também 

distintas.  

O caráter colonial também se refletia na organização do trabalho produtivo e, 

a exemplo das demais atividades econômicas desenvolvidas na colônia, a empresa 

baleeira dependeu, em grande medida, da mão-de-obra do escravo, tanto o negro, 

provindo do continente africano, como os chamados “escravos da pena”, que eram 

indivíduos condenados pelo poder público e recrutados pelos administradores 

quando lhes faltavam os braços necessários para a realização das tarefas (ELLIS, 

1969, p.97,100-103). Assim, equipamento arquitetônico essencial em toda armação 

era a senzala, que servia de moradia para os escravos que lá trabalhavam e viviam.  

Edificação típica desse momento histórico do Brasil, as senzalas das 

armações foram descritas por Ellis, a partir dos documentos levantados:  
Dispostas em quadra ou formando um alinhamento, com paredes laterais de 
pedra e cal, de tijolo e adobe, e divisões internas de pau-a-pique, eram as 
senzalas construídas sobre pilares e esteios, como as moradias dos feitôres 
e dos baleeiros. As mais rústicas, inteiramente de pau-a-pique, dispunham de 
cobertura de palha (1969, p.79).  
 

A existência de divisões internas nas senzalas, que muito mais se pareciam 

com um grande conjunto de cômodos, vai de encontro à idéia disseminada da 

grande senzala coletiva. Em algumas armações, como a da Piedade, em Santa 

Catarina, existiam, inclusive, senzalas exclusivas para os escravos casados.  

De qualquer forma, o espaço, mesmo subdividido, congregava escravos 

originários de diferentes nações africanas, tolhendo a liberdade individual e 

comprometendo, assim, a preservação das identidades. O casamento, dentro do 

modo de produção escravista, tinha um objetivo muito prático e específico, que era o 

de premiar aqueles indivíduos que se mostrassem submissos e bons trabalhadores. 

Nesse sentido, a própria organização de um espaço específico, onde se 

proporcionava algumas condições de intimidade e de individualidade para esses 

escravos “ajustados”, era, ela mesma, uma outra forma de premiação. Além disso, a 

senzala nunca deixou de ser, também, um instrumento de controle e de coerção na 
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medida em que servia como uma espécie de domicílio-prisão. Grilhões, algemas, 

correntes e ferropéias eram parte integrante dessas habitações e materializam de 

forma clara e inequívoca o papel desempenhado por seus ocupantes (ELLIS, 1969, 

p.97-101).  

No entanto, o trabalho escravo, “da pena” ou não, não era, entretanto, o único 

na armação. No comando dessa unidade produtiva, ou em atividades 

especializadas, o elemento livre, ou liberto, encontrava seu espaço. Fora os 

administradores, que eram obrigatoriamente homens livres e de alguma posição 

social, esses indivíduos, brancos, “pardos” e crioulos, atuavam também como 

feitores, mestres de azeite e arpoadores, entre outras funções. Segundo Ellis, o 

trabalhador livre assalariado também compunha a maior parte dos remeiros, 

timoneiros e arpoadores das embarcações baleeiras, por causa do alto risco 

envolvido nessa atividade, risco que os administradores preferiam afastar de seus 

custosos escravos. Os índios também participaram dessa empreitada, servindo 

principalmente como tripulantes assalariados das baleeiras (ELLIS, 1969, p.102-103, 

107).  

Os feitores baleeiros e demais trabalhadores livres assalariados, também 

contavam com moradas específicas para eles, apartados dos escravos. Senhores de 

uma outra condição jurídica e social, esses indivíduos tinham direito a um espaço 

diferenciado. Apesar disso, uma questão interessante se coloca: a relativa 

semelhança entre as senzalas e as casas ocupadas pelos trabalhadores livres da 

armação, pelo menos no que diz respeito à sua estruturação. Assim, com base na 

documentação, Ellis descreve as moradias de feitores e baleeiros:  
Mais rústicas e modestas que a casa-grande, as moradias dos feitôres 
constavam de grupos de casas que chegavam a ocupar áreas superiores a 
duzentos e trezentos metros quadrados; eram construídas sôbre pilares de 
tijolo ou de adobe e internas de pau-a-pique [...] Erguidas também sôbre 
esteios apoiados em pilares de tijolos, com paredes do mesmo material, de 
pau-a-pique ou de adobe, cobertas de palha algumas, eram as habitações 
que alojavam as companhas de baleeiros (1969, p.78). 

 

É importante notarmos que muitas vezes a nomenclatura adotada pelos 

documentos reforça a impressão dessa aproximação entre senzala e companha dos 

baleeiros. Por isso, a descrição dos alojamentos baleeiros na armação de 
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Itapocoróia, constante de um documento de época, refere-se a um “prolongo” de 14 

casas à beira mar, quando outro, ao tratar das senzalas da armação de Imbituba, 

menciona “Hum prolongo de Cazas [...] levantado sobre pilares de Tijolo e Esteios 

de pão [...]” (ELLIS, 1969, p.79).  É possível que tais similaridades refletissem a 

necessidade de uma outra diferenciação, desta vez entre o administrador e seus 

subalternos livres. Por esse motivo, talvez, a casa-grande era “Ampla, cercada de 

muros de pedra seca com portal também de pedra e portão [... e era feita de ] de 

pedra e cal, sobre pilares ou em plano elevado [...]”(ELLIS, 1969, p.76). Como bem 

observou Ellis, um contraponto interessante em relação à realidade dos 

trabalhadores livres onde os termos: “[...] morada de casas térreas [...] ou [...] 

moradinhas de casas denuncia a preponderância do aglomerado na distribuição das 

habitações térreas [...]” (1969, p.78).  

Enfim, a armação congregava em seu ambiente de trabalho todos aqueles 

agentes que “faziam” a sociedade colonial brasileira dos séculos XVII, XVIII e XIX, 

incluído aí, todas as tensões raciais, sociais, políticas e econômicas que decorriam 

desse universo. Tudo isso deixou sua marca na cultura material que compunha a 

armação de baleias do período colonial brasileiro. Baseada em uma sociedade 

extremamente compartimentada, uma série de subdivisões foram acrescidas à 

estruturação espacial relacionada com a unidade de produção, com a necessidade 

de formação de inúmeros espaços de diferenciação social que simplesmente não 

existiam no modelo de Red Bay.  

A despeito de todos esses argumentos “funcionais” que permeiam a 

justificativa para a monumentalidade das armações na América Portuguesa, 

precisamos considerar também, a importância do caráter simbólico associado a 

essas estruturas como um fator relevante nessa discussão. Entendida como uma 

área de atuação exclusiva da coroa, ainda que arrendada ou contratada por 

indivíduos privados, a armação de baleias era vista como uma representação do 

próprio Estado português e, como tal, deveria transparecer seu poder e sua riqueza. 

Prestígio era algo tão importante quanto retorno econômico. Assim, a 

monumentalidade das armações reflete também essa preocupação, devendo ser 

vista como discursos de poder e de superioridade social, seja para os quadros 
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envolvidos na faina baleeira (trabalhadores escravos e livres), seja para aqueles 

indivíduos que viam de fora essa estrutura produtiva, estrangeiros ou não. 

Tendo em vista a sua localização privilegiada em terrenos de marinha, 

próximos de áreas portuárias ou no trajeto de rotas comerciais marítimas 

(lembremos do Bom Abrigo!), as armações serviam como marcos de ocupação 

territorial e, conseqüentemente, como agentes de legitimação da posse portuguesa 

da terra. Sua imponente presença física e a oficialidade que respaldava seu 

funcionamento deixavam claro que ali estava presente a coroa portuguesa, a definir 

políticas públicas e a controlar o espaço marítimo e terrestre. 

É significativo notarmos que um dos principais equipamentos arquitetônicos 

das armações baleeiras coloniais eram as capelas. Sua importância parece ser 

reafirmada pelo tempo e pela comunidade uma vez que compõem, em sua maioria, 

os vestígios mais bem preservados que possuímos dessas estruturas produtivas. 

Estado laico e sacro ao mesmo tempo, a coroa portuguesa reafirmava seu papel 

evangelizador e não meramente mercador, com essas estruturas. Nunca é demais 

lembrarmos, no entanto, que era com base nessa mesma função religiosa, 

pretensamente a serviço da cristandade, que a coroa portuguesa defendia seus 

interesses de monopólio e propriedade das novas terras e mares. Cristianizar, 

portanto, era parte integrante e indissociável do próprio processo produtivo colonial e 

uma obrigação do Estado e de seus representantes. Nesse sentido, as capelas eram 

mais um equipamento arquitetônico necessário para a boa funcionalidade produtiva 

das armações. Em um ambiente marcado pela extrema tensão causada pelo modo 

de produção escravista, a religião assumia muitas vezes o papel de mediadora das 

relações entre os diferentes agentes da cadeia produtiva.  

Quase como um rito de passagem, era lá, na capela, que o escravo era 

batizado assim que chegava à armação, adentrando definitivamente ao universo 

produtivo cristão. Mais do que isso, a capela servia como espaço de instrução dos 

escravos ao concentrar as ações recompensatórias para aqueles que haviam se 

mostrado bons cristãos e bons trabalhadores. Palco de exemplos, era lá que o 

escravo que correspondia às expectativas de seus senhores fazia seus votos de 

casamento, sendo agraciado com uma companheira; era lá também que os 
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escravos passavam seus dias de festa, onde a chibata parava e o breve descanso 

começava; era lá que os envolvidos na faina marítima recebiam a proteção divina 

para um retorno seguro dos embates com os animais “titânicos”, por fim, era lá 

também que recebiam os ritos de morte que lhes traria a garantia da salvação, 

última recompensa por seus serviços prestados. 

Por último, esse caráter monumental assumido pela empresa baleeira na 

América Portuguesa esteve relacionado também com um papel secundário que lhe 

foi imputado pelo modelo de exploração colonial, que se serviu dessas estruturas 

como instrumentos de salvaguarda dos interesses territoriais imperiais, e como 

agentes fomentadores da colonização de novas áreas (ELLIS, 1969, p.56-57). 

Diferentemente de Red Bay, onde os únicos fatores atuantes eram os 

condicionantes econômicos relacionados com a oferta das condições necessárias 

para uma viagem lucrativa, o litoral brasílico conheceu uma abordagem onde o 

econômico e o político andavam lado a lado e determinavam igualmente os rumos 

da atividade baleeira. Instalada em uma nova fronteira em desenvolvimento, o vulto 

de suas edificações e da mão-de-obra a ela associada já era o bastante para as 

pretensões de posse efetiva de uma porção litorânea. Mais ainda, sua presença, 

suas demandas secundárias e as rotas de interação que a vinculavam a outros 

pontos da colônia, quando não da metrópole, eram fortes elementos de atração para 

novos agentes de desenvolvimento. 

Apesar de visarem um mesmo objetivo, qual seja, a produção de óleo a partir 

do processamento da gordura desses animais marinhos, e de terem tido uma origem 

histórica comum, baseada na experiência da indústria basca, essas atividades nos 

legaram culturas materiais distintas. Mais do que uma diferenciação cronológica, 

essas duas formas de “pesca” estão fundamentadas em duas visões de mundo bem 

diferentes.  

Em última instância, podemos afirmar que essas posturas diferenciadas em 

relação às atividades envolvidas na “pesca” e processamento das baleias, são, em 

verdade, um reflexo de posturas das diferentes sociedades envolvidas em relação 

ao ambiente marítimo. Os bascos, elementos políticos relativamente autônomos e 

valorizando o livre empreendimento, viam o oceano a partir da perspectiva mais 
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antiga que apregoava o direito comunal desse compartimento ambiental, que, 

tradicionalmente, era explorado por indivíduos privados, ficando, desde a queda de 

Roma, alheio ao poder público. A formação dos estados modernos, e o rápido 

desenvolvimento dos impérios ibéricos entre os séculos XV e XVI, mudaram essa 

lógica, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas e a conseqüente divisão do 

mundo entre essas duas potências em ascensão. Integravam a partilha todos os 

oceanos que, a partir de então, deveriam ser considerados possessões imperiais da 

mesma maneira que as terras recém descobertas (DURAN, 2000). Foi dessa 

perspectiva que surgiu a organização da “pesca” da baleia na América Portuguesa, 

detalhada anteriormente. Em ambas as interpretações, o que realmente conta é as 

diferentes formas de se encarar esse ambiente tão pouco natural para o gênero 

humano que, durante os diferentes períodos de sua história, encontrou diferentes 

respostas para a sua interpretação, exploração e apropriação. 

Centro de produção econômica, espaço de exploração escravista, meio de 

desenvolvimento regional, instrumento de controle estatal, área de conflitos sociais e 

raciais, a armação de baleias do período colonial brasileiro foi, também e 

principalmente, um artefato náutico. Nesse sentido, seus objetivos, seus meios de 

realização e sua própria estrutura funcional nos falam de um mundo muito diferente, 

de um mundo regido pelas forças naturais, pela madeira salvadora da quilha do 

barco e pela água salgada, que a tudo ditava. 
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Considerações Finais - Uma Ilha, vários artefatos: 500 anos de cultura náutica. 

 
 

A partir do que apresentamos nos capítulos que compõem este texto, fica 

claro o caráter essencialmente marítimo do Bom Abrigo. Esta observação não está 

relacionada com a localização da ilha, situada no sul do litoral paulista, mas com a 

cultura material nela presente. Diferentemente das outras áreas emersas que 

compõem a região que abrange a Planície costeira de Cananéia-Iguape, insulares 

ou não, onde encontramos uma série de evidências relacionadas com uma cultura 

essencialmente terrestre, a lha do Bom Abrigo manteve seus vínculos mais fortes e 

evidentes com uma cultura humana provinda e dedicada ao Mar. Todas as 

ocupações identificadas por esta pesquisa, ou foram geradas por estratos sociais 

relacionados à faina marítima, ou foram organizadas com o intuito de aproveitar e/ou 

controlar práticas aí desenvolvidas. Nesse sentido, elas se caracterizam por ter o 

Mar como o principal agente e, ao mesmo tempo, como principal motivo para a sua 

efetiva realização e, portanto, garantem a esse espaço insular o caráter de uma 

verdadeira “estrutura marítima”.  

As pesquisas realizadas indicam que a Ilha do Bom Abrigo assumiu, ao longo 

dos séculos as funções que as variadas conjunturas históricas exigiram e que a 

recobrem como que camadas de significados. Assim, essa unidade insular foi 

inserida na dinâmica de conquista das “novas” terras americanas levada a cabo por 

parte da sociedade européia durante o Período Moderno. Único veículo de ligação 

possível e acessível à tecnologia da época, o Mar foi o pilar fundamental sobre o 

qual assentou-se uma nova realidade mundial que transformou a experiência 

humana através da “criação” de novos espaços de vivência e de produção, com 

base na interação entre regiões tão distantes entre si como são os continentes 

europeu, africano e americano. Referência de orientação náutica, área de abrigo e 

de subsistência para máquinas e homens, o Bom Abrigo foi transformado em um 

espaço de poder europeu durante o período da Conquista, cuja materialidade se 

expressa tanto nas diferentes construções ideológicas presentes na cartografia 
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histórica, quanto na nossa já conhecida Enseada do Abrigo e no Marco de 

Itacurussá. 

A seguir, efetivada a Conquista, o Bom Abrigo foi chamado a integrar o 

processo de instalação de uma sociedade mercantil/capitalista. Por conta de suas 

características naturais locacionais e geomorfológicas, essa ilha foi eleita pelos 

“homens do mar” para servir como um dos instrumentos básicos na montagem e 

funcionamento de um sistema viário marítimo que efetivamente operacionalizava as 

ações de produção do novo território. Então, essa unidade insular assumiu a feição 

de um equipamento infra-estrutural a serviço das diferentes atividades produtivas 

organizadas no espaço colonial que, por sua vez, garantiram as bases de um 

processo de ocupação sólido e permanente. Dessa maneira, o Bom Abrigo foi 

transformado em porto avançado das comunidades lagamares de Cananéia e 

Iguape e em porto de escala para aquelas embarcações engajadas nas rotas 

marítimas comerciais do litoral sul da América Portuguesa, da região platina e 

mesmo do “Mar del Sur” (Pacífico), como vimos através dos diferentes roteiros 

náuticos e da estrutura faroleira. 

Por fim, a ilha também serviu como verdadeira estrutura produtiva, adotando 

as feições de um espaço mercantil/capitalista colonial, com a instalação da armação 

baleeira. Nesse sentido, o Bom Abrigo, enquanto estrutura produtiva encarna a 

própria essência do capitalismo mercantil discutida no capítulo um deste texto, 

representando materialmente a lógica moderna que congregava, como dito: 

burguesia e nobreza, capital e religião, status e investimento, e ostentação e 

produção.  

Um “pé” do mar na terra, ou um posto avançado da terra no mar? As 

pesquisas realizadas indicam que a Ilha do Bom Abrigo atuou como uma estrutura 

marítima com dupla função vetorial. A primeira seguiu o sentido Mar→Terra e foi 

representada pela sua inserção na dinâmica de conquista das “novas” terras 

americanas e forja da sociedade mercantil/capitalista. Apesar de integrar um 

movimento de expansão levado a cabo por diferentes setores das sociedades 

ibéricas, essa primeira forma de apropriação da ilha foi, em verdade, regida pelas 
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necessidades práticas dos homens do mar e à revelia de ditames alheios a esse 

universo.  

A segunda função vetorial assumida pela Ilha do Bom Abrigo enquanto 

estrutura marítima foi exatamente oposta à anteriormente descrita e seguiu o sentido 

Terra→Mar. Uma vez estabelecida uma sociedade colonial e fortalecido o papel e as 

ações de um poder central efetivamente atuante, principalmente a partir do século 

XVIII, essa unidade insular teve sua lógica de atuação invertida e passou a 

representar as pretensões do controle estatal em substituição às antigas estruturas 

que se fundamentavam em uma internacionalidade desse ambiente, no respeito à 

ordens e ritmos naturais e na autonomia de “sabedorias” e valores de uma 

identidade de grupo que passou, então, a ser regulada por forças externas. Aqui o 

mar, antes livre e distante, passou a ganhar uma proximidade que o limitava e o 

determinava.  

Nesse sentido, a empresa baleeira, de livre empreendimento e sujeita às 

regras dos “homens do mar”, passou a ser objeto de contratos reais definidos por 

políticas públicas de aproveitamento e desenvolvimento econômico de novas áreas 

coloniais e que exigiram a sua organização em termos de novas bases operacionais 

que, como discutido, levaram à sua característica monumental. Esse mesmo 

processo representou a busca pela construção de uma ordem mercantil/capitalista 

“fabril” no mar, nem sempre em sintonia com as tradições marítimas do período 

moderno. Sem dúvida, o farol é aquela estrutura que melhor representa essa 

alteração vetorial, sendo o auge das pretensões do controle estatal do mar ao 

intrometer-se na vastidão oceânica e levar em seu feixe de luz os ditames da ordem 

terrestre, indiferente às tempestades e ventos, ao ritmo da faina marítima, e atrelada 

a demandas cada vez mais exigentes em termos de urgência na circulação de bens 

e pessoas.   

Mas este trabalho não se conclui como uma ode a um tempo perdido ou a um 

tempo passado de glórias. O Bom Abrigo é antes de tudo uma estrutura marítima 

com cerca de 500 anos de existência e que continua a mostrar sua importância e 

sua força, mantendo-se ainda em pleno uso. Se o farol, hoje, não abriga mais um 

contingente permanente que dê vida ao complexo funcional como um todo e que 
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justifique o uso das estruturas outrora ocupadas, sua torre octogonal e 

automatizada, continua a funcionar e a guiar as embarcações ao longo do litoral, em 

demanda do porto de Paranaguá e de seu abrigo.   

Da mesma maneira, a proteção de seu principal ancoradouro, a Enseada da 

Prainha, não perdeu sua utilidade e continua a abrigar uma vasta e diversificada 

frota de embarcações. Durante as diferentes etapas de campo realizadas por esta 

pesquisa, navios da Marinha em serviço de patrulhamento da costa, iates de 

turismo, embarcações de pesquisa e principalmente barcos pesqueiros, aí 

ancoraram em busca das águas sempre mais calmas da Enseada. Sobre esses 

últimos, todos os dias, uma frota de embarcações pesqueiras para ali se dirige a fim 

de passar a noite entre os longos dias de faina. Barcos de Santos, Paranaguá, 

Santa Catarina e até mesmo Rio Grande do Sul, para lá se dirigem quando precisam 

de um pouso certo entre suas tarefas diárias. Em uma das etapas chegamos a 

contar 31 embarcações ancoradas. Isso nos dá uma idéia do quão importante esse 

ponto continua a ser para a navegação e o quanto ele foi durante o período colonial 

e imperial brasileiro, quando os barcos dominavam os transportes e as 

comunicações entre os homens. 

Por último, como forma de referendar a importância contemporânea dessa 

estrutura marítima, e a exemplo do Marco de Itacurussá e do auto possessório de 

Cabeza de Vaca, a Ilha do Bom Abrigo apresenta hoje, em uma das grandes pedras 

de granito presentes na sua praia, um marco de cimento deixado pelo Departamento 

de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. Esse exemplar de cultura 

material, além de identificar a posse dessa unidade insular e marcar a presença do 

poder público, baliza o ancoradouro natural e sua fonte de água potável, para os 

navegantes que singram por esses mares.  

As evidências das diferentes funcionalidades e da cultura material presentes 

na Ilha do Bom Abrigo nos revelam uma antiga lição: o mar não é apenas um 

“ambiente natural”, mas também, um espaço de vivência humana, apropriado, 

materialmente construído, simbolicamente interpretado e ativamente utilizado como 

instrumento de estruturação das sociedades humanas. Ele tem papel fundamental 

na conformação das escolhas e opções culturais das diferentes sociedades. A Ilha 
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do Bom Abrigo foi, e ainda é, um elemento marítimo constitutivo desse processo e 

precisa ser entendido enquanto uma expressão material das ações humanas nesse 

ambiente e não apenas enquanto paisagem costeira.  
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