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É um prazer sempre renovado para o homem 
do mar entregue ao prazer da vida errante, o 
de pisar seus pés vagabundos por terras 
férteis, onde a mão do homem apenas 
desbravou alguns pontos. Ele fica embalado 
por suaves fantasias quando, seguindo um 
caminho aberto no meio das florestas escuta a 
voz surda e lamentosa do pombo envolvida ao 
ruído de um regato que se escoa. A solidão da 
mata alegra a alma; o silêncio que ali reina 
provoca a reflexão; as lembranças sondam o 
ânimo; um instante e dias felizes se renovam; 
e o espelho do passado, refletindo sobre o 
presente a sombra da felicidade que ele 
oferece, colore o futuro de uma imagem 
risonha.  

Louis Isidore Duperrey  

(Navegador francês que passou pelo continente e Ilha de 

Santa Catarina em 1822) 
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi estudar a cultura náutica na localidade da Costa da Lagoa, em 
Florianópolis, SC, Brasil. A pesquisa caracteriza a importância da Costa da Lagoa como bem 
cultural, simbólico e prático para a Ilha de Santa Catarina. A localidade não possui acesso 
rodoviário e depende do transporte aquaviário, por isto estruturou um sistema de transporte 
sustentado por embarcações. O aumento da população e o desenvolvimento econômico da 
localidade resultou no crescimento da navegação na região. O maior dos problemas é a falta 
de reconhecimento oficial em relação à importância do patrimônio cultural contido naquela 
comunidade. Como consequência, verifica-se a ausência de planejamento público territorial 
que envolva os organismos de governo, as entidades privadas e as comunidades locais. Para 
apoiar o estudo foram utilizados os conceitos de paisagem, identidade e patrimônio. Utilizou-
se na pesquisa uma abordagem qualitativa com o emprego do método etnográfico e da 
observação participante. Utilizou-se, também, para coleta de dados, entrevistas 
semiestruturadas e a fotografia. Durante quatro meses o cotidiano da localidade foi observado, 
pessoas foram entrevistadas e o seu cotidiano registrado. Como conclusão da pesquisa afirma-
se que a importância patrimonial do lugar estava naturalizada tanto pelo poder público quanto 
por parte dos moradores. Afirma-se, também, que a atividade náutica é um elemento 
constitutivo da identidade dos habitantes do lugar. Com um sentido propositivo, foi 
identificado instrumento legal que sugere o chancelamento da paisagem cultural como um 
mecanismo de patrimonialização que contribui para refletir e, possivelmente, assegurar à 
comunidade da Costa da Lagoa a condição de patrimônio cultural da Ilha de Santa Catarina. 

 

Palavras chave: Costa da Lagoa; paisagem; identidade; patrimônio; cultura náutica. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed at analysing the nautical culture of the place called Costa da Lagoa, in 
Florianopolis, Santa Catarina, Brazil. The objective is to characterize the cultural, symbolic 
and practical importance of this specific place for the Island of Santa Catarina. Costa da 
Lagoa has no road access, therefore it depends entirely on the nautical transportation and has 
structured a transport system based on boats. The population growth and the economic 
development of the place resulted, also, in the increase of water navigation around the region. 
The greatest challenge is the lack of official recognition concerning the importance of the 
cultural heritage pertaining to this community. As a consequence, there is a lack of public 
territorial planning involving the government institutions, the private entities and local 
communities. To support this analysis, the theoretical concepts landscape, identity and 
heritage were used. The research adopted a qualitative approach and made use of the 
ethnographic method and participant observation. It also employed semi-structured interviews 
and photography as data collection tools. For four months, this place's day-by-day life was 
observed, people were interviewed and their daily routines analysed. The research concluded 
that the place's heritage importance has become natural among both the government and local 
population. The nautical activity is a constitutive element of the place's population's identity. 
The research suggests that a legal instrument proposes the officialization of the cultural 
heritage as a mechanism of patrimonialization which contributes to reflection and, possibly, 
guarantee to the Costa da Lagoa community the condition of cultural heritage of the Island of 
Santa Catarina. 
 
Key-words: Costa da Lagoa, landscape, identity, heritage, nautical culture. 

 
 
 



GLOSSÁRIO DE TERMOS NÁUTICOS UTILIZADOS NA REGIÃO 
 
 
 

� Amarra - Nome dado ao cabo que segura a âncora ou aos cabos que seguram a 

embarcação ao atracadouro. 

� Adernar – Tombamento do barco na água. 

� Bernunça - Artefato de bambu com uma armação na ponta, com dois retângulos de 

arame preenchidos com uma fina rede que se abre e se fecha pelo comando de uma 

corda, utilizado em vários tamanhos dependendo do tipo de pescado (camarão, siri e 

peixe). 

� Boca - Máxima largura entre bordos. 

� Bombordo - Lado esquerdo da embarcação. 

� Bordejar - Navegar em ziguezague para se velejar de contravento (subir ao vento). 

� Boreste - Lado direito da embarcação. 

� Braça - Medida de comprimento utilizada em termos náuticos. Equivale a 1,7 metros. 

� Cabine - Casario acima do convés. 

� Calado - Medida da linha d’água até fundo da embarcação. 

� Calafetar - Ato de colocar entre as tábuas do barco um dispositivo (calafeto) que vede 

a entrada de água.  

� Cana de leme - Pau que permite manobrar o leme de uma embarcação ligeira. 

� Capelo - Ornamento estrutural de madeira, que se destaca acima da proa e que é 

recortado (dentado) para que a corda da âncora se encaixe na fresta e mantenha o 

barco aproado para vento ou para as ondas. 

� Caverna - Estrutura interna vertical de uma embarcação que faz a ligação dos bordos 

com a quilha, junto ao casco. A soma das cavernas é considerado o esqueleto da 

embarcação. 

� Cercança - Momento em que as ondas são tão altas que o barco fica cercado de água a 

ponto de não ver a terra. 

� Convés - Parte da cobertura superior de uma embarcação, para servir como superfície 

principal de trabalho. 

� Destrovo - Laço de corda que sustenta o remo no tolete. 

� Escota - Cabo que é usado para suster a vela.  

� Estiva - Madeira que é colocada embaixo do barco, em terra, para que ele deslize em 

cima. 
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� Foca - Vela de estai de maiores dimensões.  

� Gaiuta - Local geralmente na proa, abaixo do convés, que pode servir para guardar 

objetos diversos e também de alojamento para dormir. 

� Jagigo - Momento que, após a sequência de ondas maiores, o movimento do mar se 

acalma e permite realizar as tarefas mais difíceis. 

� Lastro - Peso que ajuda na estabilidade, balanço e integridade estrutural.  

� Mão-de-banco ou curvatão - Pedaço de madeira curva que fixa o banco ao casco. 

� Mar Grosso - Mar aberto ou oceano. 

� Mezena - É um mastro de menor altura, mastro de popa de canoas.  

� Paneiro - Pequeno assoalho reto adaptado ao fundo curvo, destacável inteiro ou em 

parte. 

� Pano - Era a forma de chamar a vela, que era feita de pano de algodão pintado de óleo 

de linhaça. 

� Parelha de pesca - Dupla de embarcações para o trabalho na pesca. 

� Poita - Dispositivo de peso (geralmente um bloco de concreto) ou um trado que se 

afunda na lama, que mantém, através de uma corda, o barco sempre na mesma 

posição.  

� Popa - Parte de trás da embarcação. 

� Pontal - O ponto mais alto do casco, considerando-se desde a parte inferior 

da quilha até o convés. 

� Proa - Parte da frente da embarcação. 

� Quilha - Peça estrutural de uma embarcação, que se estende da proa à popa, na parte 

inferior da embarcação, que se fixam as peças curvas (cavernas) onde se pregam 

as tábuas do costado. 

� Remadeira - Local que vai o remo. 

� Remo de Voga - Remo de pá plana, que se rema de costas para frente. 

� Roda de proa - Parte da embarcação que “corta” a água. 

� Salvatagem - Equipamentos de segurança náutica. 

� Serretas - São madeiras estruturais, longitudinais, da popa a proa, próximo ao alto das 

paredes laterais, do lado interno sobre as cavernas, que reforçam a estrutura da 

embarcação e acabam por ser um objeto de amarração e apoio para os bancos. 

� Talabordão ou cordão de fora - Acabamento de madeira por fora do casco, 

longitudinal, que tem a projeção de evitar que o casco colida com o trapiche. 

� Timão - Roda ou volante com que se manobra o leme. 
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� Tolete - Pedaço de madeira roliça de dois palmos que é fincado em um furo que existe 

na remadeira das canoas bordadas. 

� Traqueta - Vela da canoa pranchão. 

� Vela bastarda - Vela triangular presa por um cabo. 

� Vento de refrega (lufadas) - Rajadas de vento. 

� Verga - Linha roliça de madeira ou metal, simplesmente apoiado no mastro da 

embarcação ao qual se prende, na outra ponta, a vela. Nos veleiros tradicionais eram 

suspensas horizontalmente ao mastro e era dela que caíam as velas. 
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AMOCOSTA - Associação dos Moradores da Costa da Lagoa 

ARC - Área Residencial Cultural 

CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina 

COMCAP - Companhia de Melhoramentos da Capital 

COOPERBARCO - Cooperativa dos Barqueiros Autônomos da Costa da Lagoa 

COPERCOSTA - Cooperativa de Trabalho dos Barqueiros da Costa da Lagoa 

FATMA - Fundação do Meio Ambiente 

FLORAM - Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis 

GPS - Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IPUF - Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 

PDS - Partido Democrático Social 

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis 

PPS - Partido Popular Socialista 
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O objetivo deste trabalho foi estudar a cultura náutica na localidade da Costa da 

Lagoa, no bairro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis/SC, com o propósito de 

caracterizar a importância desse bem cultural contido na vida da comunidade. A Costa da 

Lagoa é um dos poucos lugares do litoral brasileiro que ampliou sua condição náutica - no 

número de embarcações e de pessoas que a desenvolvem - para o transporte aquaviário - em 

decorrência da falta de acesso rodoviário à comunidade. A caracterização de uma navegação 

estruturada para o transporte de pessoas e não apenas para o trabalho da pesca, faz da 

atividade e da localidade uma lembrança viva de como era a vida na Ilha de Santa Catarina 

antes da construção da Ponte Hercílio Luz, em 1926; época onde tudo e todos dependiam da 

ação náutica para a vida cotidiana. Além disto, pela sua compleição, contém uma prática de 

saberes e técnicas que se relacionam com o ambiente em que vivem, produzindo uma mostra 

exemplar do patrimônio naval brasileiro e a constituição de uma paisagem pouco reconhecida 

pelo poder público como um bem cultural.  

A Costa da Lagoa é uma das localidades ao redor da Lagoa da Conceição que tem um 

histórico de ocupação humana secular. Possui hoje, aproximadamente, 800 moradores nos 

293
1
 domicílios dispersos em vários conglomerados de casas dispostas nos sopés dos morros. 

Tem seu acesso apenas a pé, através de diferentes trilhas, pela via do transporte aquaviário 

feito por duas cooperativas de barqueiros (Cooperbarco e Coopercosta) - através de 

concessões públicas em dois trajetos - ou por inúmeras embarcações privadas. A 

diferenciação no acesso fez com que a comunidade se desenvolvesse com características 

específicas, em um quadro cultural ritmado e permeado pelo uso de variados tipos de 

embarcações na demanda das atividades cotidianas, constituindo uma cultura náutica que se 

aprimorou no transporte de pessoas, mas que ainda mantém a pesca tradicional com a canoa e 

com barcos capacitados para a pesca no mar. A economia local se divide entre o transporte de 

pessoas, o turismo gastronômico e a pesca em menor escala.  

 

                                                           
1
 Dados do Censo do IBGE de 2010.  
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A ideia de realizar este trabalho na Costa da Lagoa tem motivações pessoais e 

profissionais, mescladas a um interesse em pensar a região na sua singularidade e estabelecer 

indicadores da dimensão patrimonial histórica e cotidiana que auxiliem na formulação de 

políticas de desenvolvimento local.  

Acompanho a comunidade há trinta anos e venho fotografando a região dentro de 

perspectivas profissionais acadêmicas e rotineiras, pelo fato de possuir uma casa no local. 

Tenho um arquivo de fotos que detalham vários aspectos da paisagem da Costa
2
, entre os anos 

de 1985 a 1995, quando desenvolvi projetos e morei na comunidade. Nessa mesma época, 

participei por quatro anos da Associação dos Moradores da Costa da Lagoa (Amocosta), 

quando foi instalado o primeiro telefone público celular de Santa Catarina na vila da Igreja, 

iniciada a construção da represa acima da cachoeira e seu encanamento para abastecer boa 

parte da região. 

Destaco meu envolvimento na campanha contrária à construção de uma estrada para a 

Costa. A estrada partiria do Canto dos Araçás e foi discutida por dois plebiscitos (em dois 

anos consecutivos), dividindo a comunidade. Nos dois casos, a Amocosta, que era contrária à 

estrada, acabou por superar a proposta. Pouco tempo depois, o prefeito Edison Andrino fez o 

tombamento do caminho histórico da Costa da Lagoa com o Decreto Municipal N° 247/86, 

como forma de manter e preservar o caminho histórico, o que produziu um efeito contrário à 

possível estrada. Essa decisão pública foi fundamental para a manutenção da cultura náutica e 

da forma de vida estabelecida naquele local. 

 

A Costa da Lagoa é uma das localidades que se situam no centro-leste da Ilha de Santa 

Catarina, ao redor da Lagoa
3
 da Conceição, distante, em média, quarenta minutos de barco do 

centro do bairro da Lagoa da Conceição, chamado de Centrinho da Lagoa. O espaço atual da 

Costa é dividido nominalmente por cinco pequenas vilas: a primeira, da Lagoa em direção ao 

norte, vinte e cinco minutos de barco depois, é a vila Verde; a segunda, dez minutos de barco 

a mais, a vila da Praia Seca; em seguida, na mesma enseada, mas após passar “o buraco do 

boi”, é a vila da Baixada; colada à Baixada, sem uma divisão específica, está a vila Principal 

ou da Igreja, ou apenas vila; e, após cinco minutos de barco, começa a vila da Praia do Sul, 

com alguns recantos antes e depois, como a Praia do Saquinho, que tem um morador fixo. 

 

                                                           
2
 A Costa da Lagoa é comumente chamada apenas de Costa. É uma contração que será também utilizada neste 

trabalho.  
3
 Para que não haja confusão, quando “Lagoa” aparecer com maiúscula, estou me referindo ao bairro da Lagoa 

da Conceição e quando for “lagoa”, com minúscula, à Lagoa da Conceição como meio físico. 
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Figura de localização da região da Costa da Lagoa (Fonte: Arte a partir de imagem do Google Maps, 

2014). 

 

Segundo Barbosa (2003), a Lagoa da Conceição já “inspirou” mais de quatrocentos 

trabalhos acadêmicos, com uma gama diversificada de interesses, demonstrando ser um dos 

locais mais estudados de Florianópolis. Como o tema central desta pesquisa é a cultura 

náutica na Costa, desenvolvo antes uma breve revisão sobre diferentes estudos feitos somente 

na Costa, para mostrar parte do interesse sobre a localidade e, em seguida, uma revisão 

temática específica dos assuntos correlatos ao tema principal dos trabalhos que abrangem a 

Lagoa inteira e de trabalhos de outros lugares que interagem com a pesquisa. 

Um dos primeiros trabalhos sobre a Costa é o estudo de Gimeno (1992), que fez um 

estudo histórico, político e social da região, com ênfase no seu processo de desenvolvimento, 

entre os anos 1930 a 1990. O autor aborda a fase agrária da Costa, o processo de migração dos 

homens para trabalhar em outras regiões e a passagem para o turismo que iniciava como uma 

nova atividade. 

O trabalho de Muniz (2008) é um o estudo dos marcadores genéticos da ancestralidade 

açoriana na Costa e no Rio Vermelho (um bairro próximo), para verificar a hipótese dos 

diferentes graus de isolamento das comunidades e estimar a mistura étnica desenvolvida. 
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A publicação de Almeida et al. (2010) constrói a perspectiva da localidade ser uma 

comunidade tradicional fundamentada no depoimento dos moradores e na construção de um 

mapa de referências nominais e culturais. A publicação faz parte do Projeto Nova Cartografia 

Social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Segundo a publicação, a Costa da 

Lagoa é uma comunidade de pescadores tradicionais.  

Caruso (2011), em uma etnografia sobre as relações matrimoniais na Costa, através de 

levantamento genealógico, constata que as uniões são preferencialmente entre os moradores 

do próprio lugar e com laços de parentesco entre os cônjuges.  

Entre vários artigos escritos, consta o de reestruturação da trilha da Costa, de Ramos 

(2012), em uma perspectiva de “readequar” o caminho para a atividade turística. O artigo de 

Spessatto (2010) aborda, na Costa, o “fenômeno de variação linguística que está se 

solidificando no português brasileiro: a inserção da expressão a gente no sistema pronominal 

do português, concorrendo com o pronome nós” (p. 82), com o objetivo de estudar a 

interferência de fatores sociais. Já o artigo de Andrade (2010) aborda o transporte aquaviário 

da Costa em poucas linhas, dizendo da sua relevância e da escassa bibliografia encontrada 

sobre o tema aquaviário. 

A localidade aparece em muitos trabalhos que estudam a região da Lagoa nos seus 

mais variados aspectos. Como foram definidos para este trabalho os conceitos norteadores de 

paisagem, identidade e patrimônio, descrevo os trabalhos sobre a lagoa e outros lugares 

próximos que, de uma forma ou de outra, precederam a pesquisa e a influenciaram. 

O trabalho de Lago (1983) analisa a transformação do bairro de Canasvieiras da sua 

fase agrícola e pesqueira para um balneário. A autora estudou o processo de transformação do 

lugar, procurando “[...] entender de que forma está se modificando a vida dos habitantes de 

Canasvieiras, como resultado da expansão urbana e industrial” (p. 4), como define a autora. 

A pesquisa de Albuquerque (1983), por sua vez, “[...] teve como objetivo principal 

examinar a natureza e as formas de ligação entre instituições sociais que atuam numa 

localidade pesqueira do litoral de Santa Catarina e a população de moradores” (p. 13). Além 

disso, versa sobre o funcionamento de redes informais na articulação dos conflitos e 

problemas dos moradores e das instituições.  

O estudo de Rial (1988) sobre a sociedade da Lagoa da Conceição destaca “[...] as 

transformações do espaço doméstico através da comparação do espaço de três gerações 

diferentes” (p. 05). Exemplifica demonstrando a “[...] redefinição do sentimento de 

territorialidade, da percepção dos limites do lugar, da organização das famílias em segmentos 

residenciais e das referências de orientação para o assentamento das casas” (idem). 
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Na mesma linha, na tentativa de aprofundar a análise das transformações das 

comunidades pesqueiras de Santa Catarina e identificar os fatores naturais e humanos que 

moldaram “[...] a organização sócio espacial litorâneo catarinense, hoje sujeita a tensões 

econômico-sociais e ambientais crescentes” (p. 100), temos o trabalho de Pereira (2003). 

Para observar o ambiente natural, social e cultural da Lagoa, destaca-se o trabalho de 

Kuhnen (2002) que, de forma criativa, faz uma reflexão sobre a transformação urbana da 

região e o sentido de pertencimento. Observa a prática ambiental através de relatos dos 

moradores e dos seus modos de vida. Analisa os movimentos sociais organizados e as formas 

de reivindicações sociais da comunidade da Lagoa na defesa de um meio ambiente menos 

degradado que favoreça uma melhor qualidade de vida.  

Com a mesma intenção, e com o acréscimo de ser uma publicação educacional, 

encontramos o trabalho de Barbosa (2003) que, de forma multidisciplinar, traz informações 

técnicas, legais e históricas sobre a bacia hidrográfica e suas localidades, na certeza “de que 

vale a pena participar e contribuir em movimentos que agem pela preservação da natureza, 

pelos bens culturais e pela qualidade de vida das gerações atuais e futuras” (p. 78).  

Sobre a perspectiva de investigar os conflitos, temos o trabalho de Wedy et al. (2007) 

que verifica as dimensões econômica, humana e ecológica, e analisa os danos ambientais na 

lagoa, com base em instrumentos jurídicos, onde busca  

[...] diagnosticar a eficácia do instrumento ação civil pública com o 

Ministério Público Estadual e Federal na preservação/reparação dos danos 

causados ao meio ambiente e na resolução de conflitos ambientais ocorridos 

na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição, no período de 1995 a 2005 

(p. 199). 

 

Já o artigo de Lisboa et al. (2008) é um demonstrativo dos muitos trabalhos técnicos 

desenvolvidos que, de alguma forma, discutem a fragilidade do ambiente lagunar e estuda a 

influência do Canal da Barra no funcionamento do ecossistema. Afirma o autor, no próprio 

resumo do trabalho, que “nota-se a extrema necessidade de um programa de monitoramento 

periódico e contínuo de dados físicos, químicos e biológicos para avaliar as alterações no 

ambiente” (p. 139) e auxiliar no planejamento, na preservação e recuperação da lagoa. 

 

Para demonstrar os objetivos desta pesquisa, na tentativa de dar particularidade ao 

aspecto náutico e não ao marítimo
4
, proveniente do recorte cultural temático do estudo de 

caso, onde a embarcação sobre a lagoa possui uma dominância de atenção da comunidade da 

                                                           
4
 Evidente que as terminologias se conectam e são dependentes, não sendo possível imaginar a vida marítima ou 

lagunar, como é a vida na Costa, sem o objeto que sustentaria essa ação. 
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Costa, maior do que a relação com o mar ou com o oceano aberto, abordo vários trabalhos - 

incluindo os trabalhos históricos de Malinowski, Mussolini e Lago - que ajudaram a compor o 

escopo de estudo, sobre diferentes aspectos.  

Para descrever essa perspectiva do entrelaçamento da ação humana na construção de 

um objeto e de uma atividade essencial para sua própria sobrevivência, temos o trabalho 

histórico etnográfico de Malinowski (1976). Feito na segunda década do século passado, com 

a descrição da instituição econômica de troca (o Kula) dos nativos das Ilhas Trobriand e 

arredores da Nova Guiné, o autor consegue demonstrar como um elemento da cultura 

material, a canoa, pode ser tão importante na elaboração dessa atividade e em possibilitar a 

vida nessa região. Com um significado que não é apenas prático de locomoção ou transporte, 

mas mágico, que opera em todos os aspectos e sentidos da vida tribal.  

Sobre os “aspectos da cultura e da vida social no litoral brasileiro”, temos o artigo 

memorável de Mussolini (1953) que verifica a existência de elementos culturais e sociais na 

vida litorânea, como a agricultura familiar, o extrativismo da pesca ou o isolamento de muitas 

comunidades em função de uma série de fatores econômicos e históricos. Cunhou, 

apropriadamente para a época, a ideia de uma vida “anfíbia”.  

O estudo de Lago (1961), por sua vez, nominado de “Contribuição geográfica ao 

estudo da pesca no litoral de Santa Catarina”, entre as muitas questões levantadas da relação 

geomorfológica e humana, como a ocupação e o desenvolvimento da vida no espaço do 

litoral. Destaca-se o esboço dos dados estatísticos e tecnológicos, como os números e tipos de 

embarcações, artefatos de pesca e a introdução dos motores nos barcos menores, 

respectivamente, que demonstram como a atividade da pesca se desenvolvia na metade do 

século passado.   

Na linha de atenção frente aos conhecimentos do mar, o livro de Silva (2001) nos fala 

da relação das águas e os padrões de uso, concluindo que são os fatores sociais que afirmam o 

modo de vida e não o meio ambiente. No texto, o autor concebe a hipótese da influência negra 

e indígena na forma de construir essa relação com a navegação.  

O trabalho de Oliveira Junior (2003) estuda os conflitos sociais e ambientais, 

derivados dos usos náuticos (esportes, lazer, transporte de passageiros e pesca). O autor 

objetiva criar “subsídios ao ordenamento do espelho d’água da Lagoa da Conceição 

(Florianópolis, SC), utilizando um estudo transdisciplinar de mediação dos conflitos de uso”, 

como explica o próprio nome da pesquisa.  

Sobre açorianidade e a sua influência histórica-náutica, o trabalho de Lacerda (2003) 

apresenta a questão “[...] da ‘cultura açoriana’ em Santa Catarina (Brasil) a partir da rubrica 
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da ‘invenção da tradição’”. O autor busca “[...] reconstituir o modo de vida local dos 

açoriano-descendentes na Ilha de Santa Catarina e compor uma etnografia das suas formas de 

sociabilidade” (p. 04). 

O trabalho de Apolônia (2005), por sua vez, discute até que ponto os conhecimentos 

náuticos, técnicos e científicos, se baseiam em práxis realmente científicas ou são 

conhecimentos passados através de práticas empíricas de acordo com suas necessidades. 

Demonstra que existe uma “sabedoria do mar” que até hoje é pouco estudada por ter na sua 

base a observação cotidiana, descritiva, prática, transmitida de forma geracional, à margem de 

uma formação escolar, técnica ou das sistematizações acadêmicas. 

O ensaio etnográfico de Godio (2005), por sua vez, é um trabalho na Barra da Lagoa 

que 

[...] consiste na descrição de alguns aspectos da vida cotidiana - tanto em 

mar como em terra - dos pescadores desta comunidade, dos modos como os 

saberes e os conhecimentos derivados do seu trabalho se ancoram e se 

reproduzem em certas práticas sociais e das formas que assumem suas 

relações com o exterior e com o mercado (p. 04).  

 

Este autor utiliza ferramenta audiovisual e a linguagem do cinema documentário-

etnográfico. 

 

Admitindo-se que a cultura náutica é um bem cultural, parte do patrimônio cultural da 

Ilha de Santa Catarina, que necessitaria do reconhecimento do Estado ou da comunidade na 

qual o objeto ou ação está circunscrito, destaco os trabalhos que, de diferentes formas, 

constroem essa premissa patrimonial e a necessidade de planejamento de um lugar .  

Sobre Patrimônio Cultural temos a organização literária de Lima Filho et al. (2007) 

que contextualiza a discussão no meio da antropologia, rompe fronteiras da disciplinaridade, 

discute a salvaguarda da cultura popular, a educação quanto ao aspecto patrimonial, através de 

vários textos de diferentes autores. 

Já Zanirato & Ribeiro (2006) refletem sobre patrimônio cultural “destacando os 

contornos semânticos historicamente construídos em torno desta categoria” (p.01) e abordam 

a natureza como um bem patrimonial, natural, dentro da conjuntura política atual. Esta análise 

é importante visto que a localidade da Costa está espalhada e espremida por duas áreas de 

conservação, gerando benefícios e conflitos.  

Outro texto significativo é o trabalho de Vaz (2008), que investiga o processo de 

transformação do distrito da Lagoa nos aspectos físico, econômico e sociocultural, 
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reconstituindo e identificando as etapas de sua evolução urbana.  O autor versa sobre o 

crescimento da cidade e da Lagoa, e projeta um futuro incerto se a ausência de planejamento e 

fiscalização persistirem. 

Sobre planejamento urbano, pensando as dimensões temporais e territoriais do mundo 

costeiro, encontramos em Cunha (2009) um estudo com base nas práticas patrimoniais e 

saberes do pescador artesanal, na “[...] construção de novos aportes com vistas à gestão 

compartilhada do ambiente costeiro e seus recursos, ancorada na ética da sustentabilidade e 

colocando assim as sociedades costeiras em um novo patamar histórico” (p. 59). 

  

As perguntas de partida para este trabalho visavam investigar: Como se deu a 

ocupação e o desenvolvimento do território da Costa da Lagoa permeada pela relação náutica? 

Qual é a influência da cultura náutica no modo de vida dos moradores? Como se tipificaria a 

cultura náutica na Costa da Lagoa? Quais as implicações da cultura náutica no planejamento 

territorial e urbano da Costa da Lagoa? Qual é a possibilidade da Costa ser reconhecida como 

patrimônio cultural, tendo em vista a predominância de sua forma de vida náutica?  

Como a pesquisa tinha o foco na cultura náutica, foi desenvolvido o seguinte 

questionamento: Como se caracterizou a cultura náutica na Costa da Lagoa ao longo da 

história e do processo de desenvolvimento econômico e social da região? 

Para responder a esta questão e às perguntas de partida, foi definido o objetivo geral de 

investigar o desenvolvimento histórico, econômico e social da Costa da Lagoa, no sentido de 

compreender e caracterizar a cultura náutica na região e os seguintes objetivos específicos: 

Entender como foi e como está caracterizada a ocupação urbana na Costa tendo seu acesso 

principal através do barco; compreender como a relação náutica influencia a forma de vida 

dos moradores; descrever quais são as características da cultura náutica na Costa, através da 

tipificação das embarcações; identificar as implicações da Cultura Náutica no planejamento 

territorial da Costa da Lagoa; e, identificar elementos nos mecanismos de patrimonialização 

que contribuam para refletir e assegurar a localidade da Costa da Lagoa como Patrimônio 

Cultural. 

 

A Costa da Lagoa, desde a década de 1970, passa por uma renovação contínua das 

bases de seu processo de desenvolvimento econômico. Nessa época, a agricultura, que era um 

pilar histórico de sustentação da vida, deixou de existir para a comercialização, devido à falta 

de competitividade econômica, às leis ambientais cada vez mais restritivas e, possivelmente, 

pela dificuldade em desenvolver essa atividade num terreno tão pedregoso e íngreme. A 
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cultura que se relacionava com a terra e seus fazeres, hoje, está apenas na lembrança dos mais 

velhos. 

A pesca artesanal, por sua vez, sendo a segunda atividade histórica em destaque, 

entrou em declínio no meio da década de 1980 e, para muitos, passou a ser uma atividade de 

complementação de renda ou apenas para alimentação familiar. No entanto, 

concomitantemente a esta situação, a atividade turística passou por um processo contínuo de 

profissionalização e diversificação, por imposição do próprio mercado na questão do 

atendimento ao turista, seja na melhora do transporte náutico ou no estabelecimento de novas 

atratividades. Atualmente, pode-se dizer que a Costa possui um interesse para o turismo que 

mistura gastronomia, paisagem natural de floresta - para observação e caminhadas - e a lagoa 

para os passeios de barco.  

Porém, o que se sabe sobre a floresta, sua biodiversidade ou mesmo da ocupação 

histórica humana, é pouco disseminado dentro da atividade turística como algo a ser 

observado. O mesmo enjeitamento se dá com a cultura náutica, marcada pela diversidade de 

embarcações na região e por conter uma mostra significativa do patrimônio naval brasileiro, 

pouco valorizado. As diferentes atividades de pesca e de transporte, a relação com a vela, os 

aparatos técnicos e materiais necessários à manutenção dessas embarcações, a relação do 

homem - barqueiro ou pescador - com o ambiente e sua sazonalidade de trabalho e contato, 

são pouco compreendidos e mostrados com o detalhamento existente.       

O uso da canoa na região para a constituição da vida no lugar é centenário e histórico, 

como muitos lugares do nosso litoral. Mas, com a distinção de que neste último século, a 

Costa manteve a característica do uso para o transporte e não apenas para o trabalho na pesca, 

como nos outros lugares. No entanto, o uso de uma variedade de tipos de embarcações 

transformadas para o transporte de pessoas aconteceu nesta fase da mudança econômica na 

comunidade em função do turismo, nos últimos quarenta anos.  

Desenvolver este trabalho sobre a cultura náutica na Costa da Lagoa, observar como 

aconteceu a ampliação da navegação, tipificar essas embarcações e investigar as atividades 

que dependem do transporte e locomoção através do barco, auxiliou a compreender como isso 

constitui uma variável cultural particular. Entenda-se como cultura náutica a forma como o 

homem se relaciona com o objeto náutico, ao estabelecer uma dependência ou hábito de se 

deslocar através da navegação, em um ambiente específico. 

Como uma parte desse processo acontece em uma estreita faixa de terra ao redor da 

lagoa, muitos são os conflitos existentes entre a forma como a população usa o espaço da orla 

e o ordenamento jurídico/fiscalizatório feito pelo poder público. Existe uma incompreensão 
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sobre as necessidades que envolvem o mundo da navegação e suas relações com o cotidiano 

da população e com essa “nova” forma de desenvolvimento econômico, que é o turismo 

gastronômico na região. 

Estudar essas e outras variantes culturais possibilitou uma visão ampliada da 

comunidade e uma melhor compreensão das ações humanas naquele lugar, de uma cultura 

náutica que persiste apesar da falta de reconhecimento público sobre a questão do seu valor 

como um bem cultural. O fato da Costa sempre ter dependido dessa forma de transporte 

acabou produzindo uma naturalização da sua importância e isso ocasiona atitudes reificadas 

do poder público ao constatar os conflitos na região.  

A perspectiva deste estudo, portanto, é contribuir para que o poder público possa 

avaliar e reconhecer a cultura local na sua especificidade, planejar e construir ações 

condizentes para a continuidade da dinâmica cultural e prever um desenvolvimento 

equilibrado e sustentável. 

Nesse sentido, a importância da pesquisa está também em documentar parte do 

patrimônio cultural que ainda permanece, porém sob a tensão constante do crescimento da 

cidade, da urbanização descontrolada, da deterioração da lagoa - cada vez mais salinizada e 

com sua maré aumentada - e da incompreensão da sua singularidade. 

 

A abordagem transdisciplinar definida para o trabalho permitiu investigar o fenômeno 

cultural estudado - que é construído e cerceado por uma infinidade de fatores históricos, 

sociais, econômicos, geomorfológicos, biológicos, materiais, entre outros - com a 

possibilidade de uma compreensão balizada sobre os vários elementos e conhecimentos que 

formam essa realidade
5
.  

Como a abordagem transdisciplinar propõe um diálogo entre diferentes campos 

disciplinares e com um código aberto, por uma questão de operacionalização, selecionei uma 

revisão teórica (Capítulo I) apoiada, prioritariamente, sobre três áreas de conhecimento - arte, 

geografia e antropologia - que se conectam em função dos conceitos/categorias que foram 

definidas para auxiliar a investigação temática e, principalmente, pela área de domínio do 

pesquisador: a fotografia. Vale lembrar o comentário de Gadotti (1990) ao abordar a dialética 

do conhecimento, quando afirma que Marx não negava a subjetividade do conhecimento, mas 

                                                           
5
 Entenda-se por realidade “[...] aquilo que resiste às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou 

formalizações matemáticas. A física quântica nos fez descobrir que a abstração não é um simples intermediário 

entre nós e a Natureza, uma ferramenta para descrever a realidade, mas uma das partes constitutivas da 

Natureza” (Basarab, 1999, p. 28).   
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defendia que “o mundo é sempre uma ‘visão’ do mundo para o homem, o mundo refletido” 

(p. 21).  

A definição dos conceitos/categorias, por sua vez, derivou do objetivo geral e dos 

objetivos específicos do trabalho, na perspectiva de demonstrar a formação desse bem cultural 

náutico e como acontece sua observância pública. São eles: paisagem, identidade e 

patrimônio.  A escolha se fez em função da circularidade e complementaridade dos termos 

entre si, que auxiliaram na investigação e na elucidação do tema. A paisagem, na sua 

significação plena, contém elementos naturais misturados às especificidades culturais que são 

heranças do passado. A identidade, elemento basilar da cultura, distingue-se e se confunde 

com a paisagem e estrutura a importância patrimonial. A noção de patrimônio, por sua vez, só 

encontra seu sentido se houver uma identidade significativa na paisagem. 

 

A metodologia de uma pesquisa científica é escolher um caminho que se quer quando 

se sabe onde se quer chegar (Goldemberg, 1999). Como o trabalho tinha a intencionalidade de 

“compreender e caracterizar a cultura náutica local”, sabia-se onde ir. Ou, como diz Minayo 

(2001), metodologia é o “[...] caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 

realidade” (p. 16).  Para se conhecer essa realidade, decidiu-se pela metodologia qualitativa e 

a utilização da técnica da observação participante, para abordar as pessoas em suas atividades 

cotidianas, além de recorrer à entrevista e à fotografia como instrumentos privilegiados para 

descrever o local e auxiliar nos processos de investigação. 

A observação participante é um dos métodos históricos da antropologia, iniciado por 

Malinowski
6
 e aprimorado ao longo do século XX. Para Goldemberg (1999) esse método 

permitiu o surgimento da antropologia interpretativa e, em seguida, a pós-interpretativa. Essa 

vertente antropológica, 

[...] propõe uma autorreflexão a respeito do trabalho de campo nos seus 

aspectos morais e epistemológicos. Esta antropologia questiona a autoridade 

do texto antropológico e propõe que o resultado da pesquisa não seja fruto 

da observação pura e simples, mas de um diálogo e de uma negociação de 

pontos de vista, do pesquisador e pesquisado (p. 23). 

 

A constituição do método da observação participante para descoberta e verificação 

dos dados, como também a perspectiva relativista para interpretação e compreensão teórica, 

são, segundo Oliveira (2000), as duas “ideias de valor” (p. 33) que compõem e marcam o 

                                                           
6
 Bronislaw Malinowski, antropólogo polonês, fundador da moderna antropologia social. Escreveu “Argonautas 

do Pacífico Ocidental”, entre outras publicações. 
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fazer antropológico e como esta área pensa a própria construção do conhecimento no âmbito 

da pesquisa. 

Para Carvalho (1999) a tradução cultural é uma atividade familiar aos etnógrafos, 

que tratam de “produzir gramáticas que possam ser utilizadas num caminho emancipatório 

das comunidades postas à margem dos recursos do estado ao qual estão legalmente atadas”  

(p. 25). 

Aliada à observação participante se desenvolveu um trabalho fotográfico que, com o 

texto escrito, compõe uma forma complementar de descrição do objeto de estudo. A 

fotografia que foi desenvolvida tinha a perspectiva documental, como registro da visualidade 

que estava à frente da câmera, apenas com o acerto da luz, contraste e tonalidade, no local ou 

posterior acerto no computador ou laboratório. Vale contudo alertar, seguindo a definição 

dialética de fotografia de Soulage (2010), que  

Uma foto não é uma prova, mas um vestígio do objeto a ser fotografado que 

é incognoscível e infotografável, e, ao mesmo tempo, do sujeito que 

fotografa, que também é incognoscível, e do material fotográfico; é, 

portanto, a articulação de dois enigmas, o do objeto e o do sujeito (p. 346). 

 

Este alerta permite entender que existe um fluxo de interesse autoral que começa no 

“objeto fotografável” e o resultado que não é tão previsível. Continua Soulage:  

É por isso que a fotografia é interessante: ela não fornece uma resposta, mas 

coloca e impõe esse enigma dos enigmas que faz com que o receptor passe 

de um desejo de real a uma abertura para o imaginário, de um sentido a uma 

interrogação sobre o sentido, de uma certeza a uma preocupação, de uma 

solução a um problema. A própria fotografia é enigma: incita o receptor a 

interpretar, a questionar, a criticar, em resumo, a criar e pensar, mas de 

maneira inacabável (idem). 

 

A fotografia teve um papel importante em todas as saídas a campo, a começar pela 

localização espacial, percepção dos detalhes, combinações informativas e estéticas, 

localizações temporais, históricas e ideológicas. Esse processo começou a ser desenvolvido 

antes da prática fotográfica, devido à necessidade do aprofundamento sobre o assunto de 

interesse, com as informações já coletadas na vivência temática para a construção do roteiro 

de trabalho, e favoreceu uma melhor condição de discernimento daquilo que se queria 

observar, imaginar e criar.  

 

Como todos os dados que envolvem o objetivo geral e os específicos possuíam um 

caráter descritivo/interpretativo, foram traçadas três estratégias de abordagem do trabalho de 
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campo e, para os dados que eram externos à Costa, que dependiam de informações ou do 

posicionamento do poder público, outra forma. 

Para o trabalho de campo, através de entrevistas semiestruturadas
7
 - 90 por cento 

gravadas - acompanhadas do trabalho fotográfico, foram feitas três estratégias para a coleta de 

dados: a primeira foi conversar com as pessoas durante o deslocamento do transporte de barco 

até a Costa ou na volta para o Centrinho da Lagoa; a outra foi conversar com os moradores 

mais velhos, na casa deles, no horário e do jeito que eles decidiam fazer, de forma 

preestabelecida; e, a última, foi andar por todas as vilas e ir conversando com as pessoas que 

encontrava, algumas já previamente escolhidas pela sua liderança, por sua história ou pelo 

saber específico que ela possuía na comunidade. 

Foram desenvolvidas mais de 40 “viagens” de barco, 30 entrevistas e em torno de 

1200 imagens durante os três meses que durou o trabalho de campo, de agosto a outubro de 

2013. Só uma pessoa se negou a conversar. 

Os dois últimos objetivos que envolviam a “verificação da cultura náutica no 

planejamento” e a “identificação dos elementos nos mecanismos de patrimonialização” foram 

desenvolvidos com pesquisas e informações obtidas em dois órgãos: Prefeitura de 

Florianópolis e IPHAN/SC.  

Como se percebeu ao buscar as informações na Prefeitura, não se poderia identificar as 

“implicações” no planejamento por não haver nenhuma prática do planejamento público 

oficializado, principalmente, na questão cultural que envolve a localidade e questões 

patrimoniais. O município reconhece a importância da Costa através do Decreto 274/86, ao 

tombar o caminho principal e seu entorno, para “proteger o Patrimônio Histórico, Artístico e 

Natural do Município”, mas não há uma normatização do Decreto desde sua constituição. No 

entanto, ao determinar o novo Plano Diretor para Florianópolis (Lei Complementar N. 482, de 

17 de janeiro de 2014), parte da Costa da Lagoa é prevista como Área Residencial Cultural 

(ARC)
8
, que sinaliza para uma organização espacial diferenciada, com a determinação de 

incluir no planejamento “questões culturais”. Até o fechamento deste trabalho, os técnicos 

não tinham a informação de como ficaria a normatização desta ARC, pois dependeria de 

consultas que ainda seriam feitas na comunidade. Apenas a Costa da Lagoa, no Plano Diretor 

do município inteiro, foi definida com esta caracterização. 

                                                           
7
 Foi desenvolvido um roteiro de perguntas balizado nos objetivos específicos e aplicado parcialmente 

dependendo das características do entrevistado. 
8
 Art. 42. § 3°. X – Área Residencial Cultural (ARC) - áreas de desenvolvimento urbano peculiar, derivadas de 

formas de assentamentos culturais. 
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Sobre “os mecanismos de patrimonialização”, existe uma intencionalidade informal do 

IPHAN em aplicar a Portaria do IPHAN 127/2009, que regulamenta a proposta de Paisagem 

Cultural sobre o espaço da Costa da Lagoa motivada por suas especificidades culturais e por 

seu patrimônio naval desenvolvido. No entanto, não há nenhuma formalização institucional de 

estudo ou proposta constituída.  

 

Os resultados obtidos na pesquisa estão expostos da maneira que se segue: 

No capítulo I, está a base teórica transdisciplinar e os conceitos/categorias articuladas 

através das três áreas de conhecimento envolvidas, arte geografia e antropologia, envolvendo 

os três conceitos/categorias utilizados, e um levantamento dos processos de paisagem cultural 

já desenvolvidos pelo IPHAN. 

No capítulo II, utilizo-me das informações históricas e da imaginação para compor um 

quadro sobre a ocupação do lugar, da colonização açoriana/madeirense e sobre a importância 

da navegação na ilha. Faço uma descrição histórica da vida na região, com suas 

transformações ao longo dos últimos séculos e evidencio as mudanças das atividades 

econômicas - agricultura, pesca, transporte, gastronomia e turismo. Exploro a navegabilidade 

em diferentes regiões e tipifico os barcos da localidade com a intenção de afirmar os 

elementos fundamentais da prática náutica. Detalho a convivência histórica e contemporânea 

com as embarcações, dos conflitos e problemas com o espaço da terra, na perspectiva de 

caracterizar a cultura náutica e a vida estabelecida na Costa.  

No capítulo III, faço uma avaliação dos resultados gerais da pesquisa. Desenvolvo 

reflexões sobre o quadro de vida existente na Costa, sobre a dimensão patrimonial constituída 

e pondero sobre a possibilidade ou não do poder público intervir com ações específicas sobre 

a dinâmica cultural.     

 

Como o trabalho é uma pesquisa qualitativa e existe uma preocupação apropriada nas 

ciências sociais em explicitar o envolvimento do pesquisador no trabalho desenvolvido, 

pactuo com Goldemberg (1999) que  

A tarefa do pesquisador é reconhecer o bias
9
 para poder prevenir sua 

interferência nas conclusões. Para os autores citados [Max Weber, Pierre 

Bourdieu e Howard Becker], não existe outra forma para excluir o bias nas 

ciências sociais do que enfrentar as valorizações introduzindo as premissas 

valorativas de forma explícita nos resultados da pesquisa (p. 45). 

 

                                                           
9
 Bias pode ser traduzido, segundo a autora, como “viés, parcialidade, preconceito”. 
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Para que e o leitor possa avaliar as “premissas valorativas” cabíveis, acrescento um 

relato biográfico onde declaro meu envolvimento com a comunidade, o quanto aprendi sobre 

o mundo da navegação na Costa da Lagoa, pelo seu lado técnico, cotidiano e pelo prazer em 

participar da vida que existe na localidade.  

 

Ter um barco na Lagoa da Conceição, dentro da Ilha de Santa Catarina, com a 

possibilidade de estar no mar ao sair da lagoa pelo canal da Barra, foi uma das memoráveis 

decisões na minha vida. Ao ser admitido como professor universitário, comprei uma baleeira 

de nome “Budião Diving” e fui morar em uma casa perto da Praia Seca, na Costa da Lagoa. 

Ao arrumar a documentação na capitania, descobri que, em 1969, o construtor dessa 

embarcação, Alberto Cavalheiro, do Ribeirão da Ilha, nomeou-a de “Namorada”. Não hesitei 

e rebatizei a baleeira com seu primeiro nome.  

Estou com a Namorada há 26 anos e há três está em terra, esperando eu acabar esta 

etapa da minha formação para sofrer a grande reforma que ela nunca teve e que merecerá por 

estar todo esse tempo guardada em um rancho de lona - sua estrutura principal está perfeita, 

mas as tábuas do casco estão muito rachadas. É uma embarcação inteira de madeira, de 9,2 

metros de comprimento com 1,78 metro de boca, 1,0 metro de pontal e 0,6 metro de calado, 

com uma cabine móvel também de madeira. É uma embarcação que tem medidas 

consideradas tradicionais pelos construtores, com cavernas coletadas nos galhos curvos da 

ilha e formato para um bom desempenho na vela.  

Nesses outros anos anteriores, nunca estive com ela fora da água por mais de alguns 

meses, para a reforma e pintura anual. De resto, ela sempre esteve próxima dos meus olhos, 

boiando, à espera que eu a desamarrasse.  

Nos oito anos em que morei na Costa ela me serviu para que eu e minha família 

tivéssemos uma autonomia de ir e vir com tudo que se necessitaria para construir e viver na 

Costa. Na Lagoa eu tinha um carro guardado em uma garagem alugada. Eu saía para trabalhar 

como qualquer pessoa da cidade. Podia fazer sol, chuva ou vento, nunca chegava atrasado. 

Era uma questão de organização, agenda e adaptação. Tinha que sair com tudo que era 

necessário e voltar com tudo de que precisasse. O transporte aquaviário da Costa não era tão 

bom e nem tão regular quanto hoje. Ter o barco tinha e tem o gosto de liberdade e aventura. 

Conhecer a lagoa e seus desafios, o vento e as manhas de cada praia e costão, as luzes 

noturnas e todas as pedras ao alcance do barco, era básico. Quanto mais se navegava, maior 

era o domínio sobre o espaço. Da mesma forma, necessitava-se uma intimidade com o barco, 

com suas condições de segurança e manobrabilidade. Esta segurança só é alcançada após as 
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primeiras manutenções, ao tatear o casco todo atrás de fragilidades, desmontar e montar o 

motor em todas as suas partes, conferir e reforçar sua estrutura.  

Aprendi tudo o que sei sobre barcos na Costa, em especial sobre as baleeiras, pela 

necessidade de cuidar do meu próprio barco. Minha autossuficiência chegou ao ponto de fazer 

pequenos serviços nos barcos dos outros em troca de favores, principalmente quando fui 

construir minha casa no terreno que comprei na região. Fazia uma cabine para um e ele me 

transportava a madeira que precisava para parte da casa. Era preciso carregar da Lagoa à 

Costa, da praia na Costa até a casa, cerca de cem metros. Colocava o motor na posição para 

outro e ele me levava parte das telhas. E assim fui trabalhando em barcos e construindo minha 

casa. Virei um entendido em mecânica náutica e um consertador esporádico de barcos. Fiz 

duas cabines completas e um número de consertos que perdi a conta. 

Aprendi também que, na Costa, alguém que entenda do mundo das embarcações faz 

parte de um seleto número de pessoas que discutem e resolvem os problemas para os outros 

no tocante à sua mobilidade. Acho que as pessoas tinham consideração pelo meu trabalho e 

sempre me pediam uma opinião. Como sempre trabalhei com madeira, as pessoas notavam o 

acabamento que eu empregava para esconder os pregos, a medida exata de cola, o lixamento 

correto da madeira ou o trabalho com o motor, na condição de maior limpeza possível das 

peças e do espaço de trabalho. Chegavam a reconhecer que um determinado trabalho era meu 

pelo acabamento que eu dava em algumas partes do barco. 

Como o barco tinha uma cabine que permitia o uso da vela eu ia ou voltava com o 

auxílio do vento. Gostava mais de voltar, pois poderia demorar mais, não havia pressa de 

chegar em casa. Vinha lendo, conversando com os amigos a quem dava carona, vendo e 

fotografando a paisagem.  

Mas nem tudo eram flores na vida de barqueiro. Não sei quantos dias, noites e 

madrugadas levantei para tirar água da chuva do barco, para que ele não afundasse, para 

reamarrá-lo durante um vento forte ou para só ver se estava tudo certo, sem nada fazer. Nem 

quantas vezes fiquei desacorçoado pelo trabalho de manutenção, que parecia interminável. 

Achar o furo no casco, o problema do motor, repregar as tábuas, emassar, lixar... A melhor 

parte era a pintura. Parecia que o barco estava a caminho da água. Quando ele, finalmente, 

voltava pra água era só alegria e elogios. Fazê-lo flutuar novamente com as próprias mãos é 

algo incomparável.  

Conviver com esse objeto é, e continua sendo, uma preocupação e um trabalho 

constante. Não no sentido ruim destas palavras, mas no sentido de tomar conta de algo que se 

gosta, de trabalhar em função daquilo que torna a vida mais emocionante, do custo ser menor 
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que o benefício. O objeto barco propicia uma relação diferente com a vida e com o ambiente 

que se tem à disposição, com suas dificuldades naturais e com o alargamento das 

possibilidades de mobilidade e de aventura. Ter um barco é construir uma porta para um 

mundo que se movimenta de uma forma diferente, que provoca uma sensação de estar vivo 

numa posição privilegiada de observação, com a percepção de que o horizonte é ali perto e 

que chegar lá é tão bom quanto estar indo. 

Vila principal da Costa da Lagoa, comumente chamada de Centrinho da Costa, Vila da Igreja ou 

simplesmente Vila (Foto: Esdras Pio, 2014). 

 

Gostaria de citar nominalmente todos que, de uma forma ou de outra, ajudaram a 

produzir esse estudo. Mas, certamente, não vou fazê-lo para não provocar a injustiça de 

esquecer alguém. Agradeço primeiramente aos moradores da Costa em me aceitar como 

“pessoa da comunidade” - pois é assim que me sinto - e por ter tido a possibilidade de 

aprender com eles tudo o que sei sobre a navegação e desenvolver este trabalho. Agradeço ao 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental 

do Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED, pela oportunidade em cursar o 

mestrado profissional.  À minha família pelo apoio, paciência e compreensão pela minha 

ausência em muitos momentos para me dedicar a este trabalho. Ao Leo Romão e Daniel Diniz 

pela ajuda na montagem do trabalho. E, um agradecimento especial ao amigo, companheiro e 
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orientador, Professor Pedro Martins, por corrigir literalmente meu trabalho em todos os 

aspectos, pelo seu profissionalismo em demonstrar o gosto pela ciência, por sua luta frente 

aos problemas humanos e pelo seu empenho em querer uma formação digna dos seus alunos. 

 



CAPÍTULO I 

UMA APROXIMAÇÃO DA COSTA DA LAGOA A PARTIR  

DOS VIAJANTES ANTERIORES 

 

 

 

 

Como diria Geertz (1989), “em etnografia, o dever da teoria é fornecer um vocabulário 

no qual possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo - isto é, sobre o 

papel da cultura na vida humana” (p. 38). 

A forma escolhida para este trabalho, com a definição dos conceitos de paisagem, 

identidade e patrimônio, como ferramentas teóricas, possibilita explicar a cultura náutica pela 

sua localização, especificidade e o reconhecimento da sua importância, respectivamente. É 

uma forma possível de expressar esse simbolismo e demonstrar o “papel da cultura”, 

conectando o lugar, os indivíduos e a “herança” demonstrada na forma de vida estabelecida. 

A paisagem, como um conceito norteador, situa a relação espacial e antrópica e 

constrói o caráter interpretativo do estudo de caso. A identidade, no entanto, será abordada 

através de dois trabalhos fundamentais para a observação da vida litorânea e tem um aspecto 

descritivo/elucidativo na formação do eixo central do trabalho que é a cultura náutica. 

Patrimônio, por sua vez, se constitui com um sentido propositivo de instrumentar a visão 

sobre a formação histórica desse bem cultural que contém elementos para um ordenamento e 

reconhecimento oficial público.  

A projeção teórica para o trabalho segue sobre as áreas de conhecimento, arte, 

geografia e antropologia - que poderiam ser outras, certamente - definidas com uma dose de 

intuição e curiosidade que sempre fizeram parte do universo do pesquisador. Foram 

escolhidas para auxiliar no esclarecimento do tema, sedimentar os conceitos para o trabalho 

de pesquisa e, naturalmente, agora encontram sua textualização e concretude momentânea.  

 

Transdisciplinaridade 

 

O conceito transdisciplinar, forjado há mais de quarenta anos por diferentes 

pesquisadores, contempla a perspectiva de um compartilhamento entre conhecimentos para a 

formação, não em benefício de uma área específica, mas de um entendimento sobre as coisas 

da vida que amplie o próprio saber estabelecido.  Ou seja, 
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Precisamos, portanto, para promover uma nova transdisciplinaridade, de um 

paradigma que, decerto, permite distinguir, separar, opor, e, portanto, dividir 

relativamente esses domínios científicos, mas que possam fazê-los se 

comunicarem sem operar a redução (Morin, 2002, p. 138). 

 

Esse paradigma é o da complexidade. Seu engendramento passa pela realidade física, 

biológica e humana, com o sentido de não “[...] pensar o uno e o múltiplo conjuntamente; é 

também pensar conjuntamente o incerto e o certo, o lógico e o contraditório, e é a inclusão do 

observador na observação” (Idem, p. 206). 

O conceito transdisciplinar, balizado na complexidade, permite a expansão do que foi 

observado, com um posicionamento holístico e uma introspecção em diferentes campos de 

conhecimentos. Para este trabalho, as áreas de conhecimentos, como foram definidas 

anteriormente, que poderiam ser outras - pois depende da intencionalidade autoral - conta, 

inclusive, com conhecimentos não necessariamente organizados academicamente, vindos de 

práticas de vida das pessoas envolvidas. 

Para Basarab (1999), 

A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo 

que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através de diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do 

mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 

conhecimento (p. 51). 

 

A afirmação deste paradigma complexo orientou os caminhos do pensamento - como 

também na prática, auxiliou a construção dos roteiros de trabalho - e apontou para o que 

interessava saber e construir para se chegar à compreensão desse espaço de vida - de sua 

lógica e de suas contradições - e do bem cultural que é a vida náutica na Costa da Lagoa.  

Ao lembrar a experiência educacional de Chicago
10

, Basarab afirma que “[...] a 

inteligência assimila muito mais rapidamente e muito melhor os saberes quando esses saberes 

são compreendidos também com o corpo e com o sentimento” (p.148). Esta noção foi 

fundamental para esta pesquisa, ao estudar elementos práticos da cultura que dependem de um 

objeto humano e de um ambiente que possuem dinâmicas próprias e conjuntas, que só 

poderiam ser entendidos na sua plenitude se houvesse a prática de conviver intensamente, o 

que foi desenvolvido pelo autor. 

 

 

                                                           
10

 Corrente de pensamento surgida na cidade norte americana de Chicago. 
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Paisagem  

 

O termo escolhido para escorar e delinear o estudo de caso se caracteriza pela sua 

historicidade, pela ambiguidade de ser um conceito e uma categoria ao mesmo tempo, pela 

polissemia de significados e variações de uso: essa forma é a paisagem. Apesar do trabalho 

possuir um foco específico sobre a cultura náutica, a polivalência constitutiva da paisagem 

pode parecer problemática ou imprecisa, mas não é, em função da sua amplitude localizada de 

esmiuçar seu entorno sobre todos os aspectos. Não é possível entender a totalidade deste 

vocábulo se não ampliarmos o que pensamos e sentimos sobre esse “espaço de terra que a 

visão alcança” - como a dicionarização define a paisagem. Certamente, não é a obviedade 

ignota de sua definição literal - por não conter a água, no nosso caso a lagoa e o mar, como 

elementos importantes desse trabalho - que o termo se inviabilizaria. A paisagem contém a 

elasticidade semântica e perceptiva necessária ao trabalho.  

 

Pensando a paisagem 

  

Ao escrever a “Filosofia da Paisagem”, há cem anos, Simmel (2009) relaciona o termo 

paisagem frente ao sentimento, segundo ele, indivisível de “natureza”
11

: 

[...] As religiões das épocas mais primitivas parecem-me revelar justamente 

um sentimento muito profundo da “natureza”. Só a sensibilidade pela 

configuração particular “paisagem” é que surgiu tardiamente e, decerto, 

porque a sua criação exigiu um afastamento desse sentimento unitário da 

natureza no seu conjunto (p. 07). 

 

Para ele, a constituição da paisagem é uma decisão psíquica, um “estado de espirito”: 

“[...] A nossa consciência, para além dos elementos, deve usufruir de uma totalidade nova, de 

algo uno, não ligado às suas significações particulares nem delas mecanicamente composto - 

só isso é a paisagem” (Idem, p. 05). Ela nasceria quando o homem encontra um tipo particular 

de unidade, com base no que ele chamava Stimmung. Ou, na tradução de Maldonado (1996) o 

termo Stimmung de Simmel é um “[...] sentimento da ordem da subjetividade e da afetividade 

que vai permitir que um ‘pedaço’ de natureza venha a se constituir paisagem” (p. 08). 

Esse “pedaço”, ou recorte da natureza, é dependente de quem o fizer, com a 

constituição cultural que lhe é própria da sociedade em que vive. Para Menezes (2002), a 

paisagem é uma criação coletiva, um “(...) fenômeno social, percebido e operado pela 

                                                           
11

 Para ele, e para o pensamento da época, o mundo físico e a vida em geral não poderiam ser separados, pois não 

seria mais natureza.  
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sociedade” (p. 35). O indivíduo que a determina está imerso em uma cultura e sua escolha 

depende do que ele pode enxergar, pois “[...] o olhar é um fator de construção da paisagem” 

(p. 46) e, consequentemente, seu pensamento será a soma do que conseguir definir do espaço. 

Menezes entende que “A correlação da paisagem com a imagem é visceral. Paisagem e 

representação de paisagem muitas vezes se equivalem no senso comum, particularmente 

quando o suporte é a pintura (gravura) ou fotografia” (p. 34). Muitas áreas de conhecimento, 

em algum momento de sua história, abordaram e tentaram definir a ideia de paisagem. 

 

Paisagem e arte 

 

No campo da arte, o desenvolvimento do que se determina hoje como paisagem, 

segundo Gombrich (1981), começou no período helenístico, no século I A.C., numa época em 

que não existia a palavra paisagem e os artistas não conheciam a noção de perspectiva. No 

entanto, as obras ostentavam “[...] sempre o cunho do intelecto que as criou” (p. 79), com uma 

surpreendente liberdade expressiva. Os objetos eram colocados harmonicamente, mesmo com 

diferentes proporções na sua ordem de representação real, com a perspectiva geométrica 

desorganizada ou com os elementos dispostos aleatoriamente. 

A mudança dessa noção “desorganizada” e de perspectiva só foi alterada na 

renascença, no fim do século XIV, com o uso de instrumentos ópticos
12

, na busca da perfeição 

representativa e domínio realista: luz, cor, detalhes, composição com semelhança de quase 

espelho. Interessante, porém, observar que na pintura chinesa, próximo dessa mesma época, 

os artistas aprendiam a pintar com realismo através do estudo repetitivo das obras dos mestres 

e não da natureza. Conclui Gombrich afirmando que “somente quando já tinham adquirido 

essa habilidade é que começavam a viajar e contemplar as belezas naturais a fim de cantarem 

os estados de espírito das paisagens” (Idem, p. 110).  

Existe uma constante no tratamento histórico da arte sobre dois elementos que 

asseguram a ideia de paisagem: contexto e harmonia. Cada objeto ou coisa que se observa 

numa paisagem é parte desse todo ampliado. As coisas eram locadas de acordo com a sua 

importância e com uma estética amparada sobre o “belo”, determinadas talvez pela soma 

natural de sua disposição mas que, certamente, era e continua sendo, de escolha interpretativa 

de quem a desenvolve.  

                                                           
12

 Ver Hockney (2001). O autor demonstra como a constituição de vários instrumentos ópticos, na busca do 

desenho e perspectiva realista, influenciaram o campo da arte. 
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Um exemplo significativo, que está na memória do país, foi o trabalho de um dos 

pintores paisagistas brasileiros mais conhecidos, junto com Pedro Américo, o catarinense 

Vitor Meireles de Lima (1832-1903). Foi professor de pintura de paisagens na Academia 

Imperial de Belas Artes e seguia a tradição de pintar a história do Brasil - um gênero de 

pintura da época. Sua pintura mais conhecida é a “A primeira missa no Brasil”, produzida em 

Paris, em 1860, após estudar exaustivamente a carta de Pero Vaz de Caminha
13

 (Coelho, 

2007). Essa imagem é infinitamente reproduzida nos livros escolares como sendo uma das 

primeiras imagens do Brasil.  

"A primeira missa no Brasil" (Vitor Meireles, 1861, Museu Nacional de Belas Artes. Fonte: Google Image, 

2014). 

 

Meireles, apesar de achar “interessante” a técnica fotográfica que surgia, não fazia uso 

da técnica para fazer os primeiros esboços, não fazia a foto-pintura
14

, e era um severo crítico 

de quem a utilizava deixando transparecer as desproporções exageradas na planificação 

                                                           
13

 Considerada por muitos a primeira imagem/paisagem literária do Brasil. 
14

 Fotografia como base, pintada com guache, pastel ou óleo, interferindo em parte ou totalmente na imagem.  
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desenvolvidas pela ótica das câmeras. Já Pedro Américo se utilizava da fotografia para os 

primeiros esboços (Toral, 2009). Para Meireles, pintura era arte e fotografia não era. 

Não é sem razão o temor de Meireles. Com o advento da fotografia no começo do 

século XIX, a busca pela paisagem ganha um aliado poderoso, totalmente tecnológico. 

Óptica, química, física, matemática, tudo aglutinado mecanicamente para o ato de melhor 

representar a realidade, “libertando” a pintura de sua trajetória histórica. A história da 

fotografia mostra que os precursores da técnica, em muitos países, encamparam essa 

formulação paisagística da pintura e criaram um movimento de procura pela imagem inédita 

que foi sem precedentes. É claro, até onde a “carroça/laboratório fotográfico” alcançasse, num 

primeiro momento. Esse movimento se dinamizou com a compactação do laboratório, até a 

melhora dos materiais e a separação definitiva dos trabalhos de fotografar com a câmera e 

revelar em momentos distintos. O fotógrafo não precisava mais levar o laboratório junto. 

Entre tantos dessa época, destaco o trabalho no Brasil de paisagistas como August Stahl, 

Revert Henrico Klumb e Marc Ferrez. Este último, em 1880, atuou em grande parte do país e 

tinha uma câmera idealizada por ele com a possibilidade de fazer panorâmicas em grandes 

dimensões. 

"La Saude" (Porto do Rio de Janeiro, Marc Ferrez, segunda metade do século XIX. Fonte: Google Image, 

2014). 

 

No começo do século XX as câmeras compactas democratizam e ampliam seu uso. 

Qualquer pessoa, e não apenas os químicos/laboratoristas/fotógrafos, com suas técnicas 

refinadas, poderia produzir imagens que se relacionavam com a ideia de paisagem e, claro, 

com muitos outros propósitos criativos e funcionais. Muitas áreas científicas começam a 

explorar seu uso. O globo terrestre passaria por uma varredura imagética. O reconhecimento 
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visual produziria uma nova consciência sobre o que existia na terra, rearticulando a noção de 

alteridade, na percepção das diferenças e semelhanças, variações e particularidades, da vida e 

do espaço dessa existência.  

 

Paisagem e geografia 

 

Pensar o espaço, por sua vez, é a matéria prima do campo geográfico. O entendimento 

do conceito de paisagem que nasceu com a disciplina, consagrou a possibilidade do recorte 

desse espaço e da autoralidade de quem o faz. 

A etimologia da paisagem é de origem medieval. Existe uma combinação de sua 

origem alemã, land schafen - que significa “produzir a terra” (Holzer, 1999) - com a palavra 

francesa, pays - que significaria “habitante” e “território” ao mesmo tempo - para a 

formulação landshafen e paysage, respectivamente. Mas foram os pintores realistas 

holandeses do século XVII que a popularizaram como landschap, com o mesmo significado 

alemão, e que originou o termo landscape (Sauer, 1925) em inglês. Portanto, na sua origem, 

há mecanismos que relacionavam o espaço e sua materialidade, com a vida nele contida e sua 

cultura. 

Essa definição etimológica é encontrada comumente no campo da geografia e já foi 

palco de larga discussão. Em 1925, após o artigo de Carl Ortwin Sauer, “The Morfology of 

lanscape”, a geografia humana assinala um apaziguamento entre as questões físicas e 

culturais. Sauer dividia a paisagem em dois tipos: a paisagem natural, com quase nenhuma 

interferência humana, e a paisagem cultural, que teria o homem como agente modificador. No 

entanto, a cisão interna entre a corrente Evolucionista e Funcionalista no começo do século 

XX é sentida até hoje nos meios acadêmicos. 

A corrente posterior, a geografia quantitativista, dita moderna, tratava as questões 

culturais como uma questão de ideologia, subjetiva demais para a perspectiva racionalista que 

se apregoava. 

Somente na década de 1960, com o ambiente contestador e libertário da época, é que a 

geografia humanista retoma o estudo da cultura. Segundo Name (2010),  

[...] sobretudo contra o crescimento da geografia quantitativa, acusada ora 

de colaborar para servir a interesses político-econômicos dominantes, ora de 

ser excessivamente pragmática, racionalista, acrítica e positivista, surgiu um 

apelo extremo à subjetividade e à sensibilidade na geografia (p. 171).                                                                                         
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A ponto de surgir o termo paisagens vernaculares, que desenvolvia uma leitura 

excessivamente segmentada e subjetiva das coisas e paisagens políticas, que criticava a 

espetacularização urbana e a mercantilização da visualidade. Prenunciava o que viria a se 

chamar, na década de 1980, de paisagens pós-modernas através da nova geografia cultural.  

O conceito de paisagem proposto por Santos (2002) auxilia a entender parte da 

transformação argumentativa e define que “a paisagem é um conjunto de formas que, num 

dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 

o homem e a natureza. O espaço são as formas mais a vida que as anima” (p. 103). Seguindo 

esta linha de pensamento, os conceitos de território e lugar na Costa da Lagoa coexistem 

determinados, respectivamente, pelo domínio (ou poder) sobre o espaço e o sentido de 

pertencimento das pessoas que efetivamente moram na região. Gerados, possivelmente, pelo 

isolamento fisiográfico, pela diferenciação cultural náutica - com o deslocamento aquaviário 

desenvolvido pelos moradores, com barcos próprios - e pela paisagem cênica do lugar. 

De alguma forma, tudo pode ser considerado na paisagem: os contextos físicos, 

materiais e imateriais, através da interpretação e ideologização ao mesmo tempo. Ou, nas 

palavras de Stigliano et al. (2011), “a linha interpretativa dentro da geografia cultural recente 

desenvolve a metáfora da paisagem como ‘texto’, a ser lido e interpretado como documento 

social” (p. 639).  

O interessante é perceber que a antropologia nasce com uma distinção próxima - 

guardadas as devidas projeções das áreas de interesse -, o que tentarei esboçar a seguir através 

de dois trabalhos emblemáticos.  

 

Paisagem e antropologia 

 

A antropologia não demarcou o termo paisagem tão explicitamente, no percurso da 

sua história, quanto a geografia ou a arte, pois trabalha essencialmente com um termo que 

possui igual polissemia, a cultura. Ao olharmos a evolução da disciplina, percebemos que no 

passado, no século XIX, mais especificamente, a “antropologia de gabinete”
15

 era 

desenvolvida com muitos elementos iconográficos da arte, com os relatos dos geógrafos 

viajantes e uma boa biblioteca. Era a forma que se tinha para tentar se aproximar do objeto de 

estudo e da verdade científica, com a produção da “paisagem textual” sobre o assunto. A 

interpretação estava subtendida na fonte e na autoria do antropólogo. 

                                                           
15

  Dizia-se dos antropólogos que produziam a partir dos seus escritórios e não faziam o trabalho de campo. 
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A antropologia só encontrou o caminho da modernidade através do trabalho 

emblemático de Malinowski (1976), no começo do século XX, nas ilhas Trobriand, da Nova 

Guiné. O autor abriu a possibilidade de usar a fotografia na pesquisa de campo e perceber que 

o objeto de seus estudos desaparecia irremediavelmente. Apesar de não utilizar a categoria de 

paisagem (a palavra aparece para legendar uma fotografia sua das Ilhas Amphett e em alguns 

parágrafos), podemos dizer que, ao utilizar o texto, imagens e um método científico até hoje 

utilizado, elaborou uma das “paisagens culturais” mais significativas da vida dos nativos até 

então chamados povos primitivos. 

Por essa importância, e sem querer fazer nenhuma analogia, alinho algumas 

observações desse trabalho que influenciaram na pesquisa sobre a Costa da Lagoa e na forma 

como observei a cultura náutica nesta região.   

Além de considerar o isolamento dos nativos das ilhas Trobriand, o autor consegue 

demonstrar como um elemento da cultura material, a canoa, pode ser tão importante na 

elaboração da atividade econômica e em possibilitar a vida nessa região. Com um significado 

que não é apenas prático de locomoção ou transporte, mas “mágico”
16

, que opera em todos os 

aspectos e sentidos da vida tribal, principalmente no estabelecimento do Kula - um tipo de 

instituição econômica balizada pela troca - que era seu objeto de pesquisa. São dedicados 

quatro capítulos (IV, V, VI e VII) do livro para descrever as formas das canoas, o cerimonial 

de construção e lançamento de uma Waga
17

, sua navegabilidade e até uma expedição 

marítima. Para ele: 

A canoa é elemento da cultura material e, como tal, pode ser descrita, 

fotografada e até mesmo fisicamente transportada para um museu. Contudo 

- e esta é uma verdade frequentemente negligenciada - a realidade 

etnográfica da canoa não poderia ser transmitida ao estudioso simplesmente 

colocando-se diante de um exemplar perfeito da embarcação (p. 91). 

 

O autor afirma que não podemos fetichizar a canoa. Que o estudo etnográfico 

profundo, com o estudo de suas finalidades, com dados sociológicos sobre sua posse, 

cerimoniais e costumes, nos aproxima sobre o que a canoa representa para o nativo, mas, 

nem mesmo isso, entretanto, se aproxima da realidade mais vital de uma 

canoa nativa, pois um barco, seja ele feito de casca de árvore ou madeira, de 

ferro ou de aço, vive a vida de seus navegantes e, para o marinheiro, 

representa mais do que um simples pedaço de madeira moldada. Para o 

nativo, não menos do que para o marinheiro branco, o barco está envolto 

numa atmosfera de romance, construída de tradições e experiências 

                                                           
16

  Mantive o mesmo termo do autor. 
17

 Canoa cargueira de deslocamento no mar com vela. 
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pessoais. É um objeto de culto e admiração, uma coisa viva que possui 

personalidade própria” (Idem). 

 

No Brasil, o olhar antropológico, acadêmico, para o mundo litorâneo e para esse 

artefato tecnológico que é uma canoa, só aconteceu na metade do século XX, através do 

trabalho de Mussolini (1953), com a finalidade de observar aspectos da vida rural dos núcleos 

de povoamento da costa brasileira. A curiosidade comparativa deste texto ao livro de 

Malinowski é o fato de a autora, na sua primeira página, observar o isolamento de vários 

núcleos de povoamento que havia em grande parte do nosso imenso litoral e que isso se 

constituiria como dado sedimentador de elementos culturais e sociais comuns, uma 

identidade. Ainda na primeira página denota, também, como a canoa era o elemento cultural 

de ligação em nossa linha costeira que, junto com a rede de pesca, representavam um 

importante papel na vida comunitária.         

Em outro texto, Mussolini (1955), ao abordar novamente a nossa fraca densidade 

populacional do litoral à época, afirma que 

toda a comunidade que tenha chegado a um estado de grande isolamento 

desenvolve uma íntima dependência em relação ao ambiente: passa a contar 

consigo mesma e, neste sentido, a integração pode ser considerada como 

significando o grau em que a cultura se adapta ao habitat (p. 348).     

 

Não poderia deixar de citar esta afirmativa, quando se tem como espaço de pesquisa a 

comunidade da Costa da Lagoa que, até hoje, não possui o acesso por estrada automotiva, o 

que pode parecer anormal para o olhar citadino. No passado, na localidade, isso era 

considerado um problema que sempre gerou celeumas entre os que desejavam a estrada - os 

quais ainda existem e são poucos - e entre os que não a queriam - a maioria. Hoje o 

isolamento é relativizado com outros contornos de entendimento e consequências práticas. O 

uso do barco, no entanto, continua sendo um dos elementos vivenciais da comunidade.  

A professora Gioconda Mussolini, nos dois textos, reclamava da falta de estudos 

antropológicos e sociológicos da “zona pioneira”
18

 dizendo que os estudos existentes se 

preocupavam mais com o interior do Brasil onde estaria, segundo eles, a pujança econômica e 

moderna. Finaliza um dos textos dizendo que “infelizmente, pouco conhecemos destes 

padrões a que Kluckhohn
19

 chama de ‘configurações’ da cultura e que poderiam explicar a 

resistência ou a receptividade de nossas populações rústicas a muitas inovações” (Mussolini, 

1955, p. 351). 

                                                           
18

 “[...] nossa primeira área de povoamento e por muito tempo quase a única” (Mussolini, 1953, p. 81). 
19

 Clyde Kluckhohn (1905-1960), antropólogo americano que compilou 164 definições para cultura. 
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Identidade cultural litorânea e a vida “anfíbia” 

 

Para entender essa “resistência e receptividade” da identidade litorânea, e do nosso 

caso particular de estudo na Costa, considero a perspectiva de Hall (2006), sobre a identidade 

do sujeito pós-moderno, que é “móvel”, dependendo de como somos representados ou 

interpelados culturalmente, e que ela “é definida historicamente, e não biologicamente” (p. 

13). Para tentar localizar essa historicidade, delineio algumas conjecturas sobre as condições 

dessa formação litorânea para demonstrar como o trabalho humano nessa região é o elemento 

construtor de tradicionalidades e modernidades.  

É fato que sempre no Brasil, no percurso da sua história, houve um maior interesse do 

poder econômico, e consequentemente do Estado Brasileiro, pelo interior do país, onde 

estavam as riquezas minerais e as terras mais férteis. Isso ocasionou, nos sete mil quilômetros 

de Costa, alguns vazios demográficos onde pequenos núcleos de populações eram relegados à 

própria sorte até o começo do século XX. Viviam da subsistência entre a atividade da 

agricultura em pequena escala e a exploração da pesca artesanal; mantinham uma relação com 

o passado de exploração da terra (no nosso caso, especificamente, nos morros e pequenas 

planícies) e com a vida da sazonalidade pesqueira
20

. O litoral já foi visto, pelo fato de não ter 

tido estudos consistentes sobre como as pessoas viviam aqui, como o “espaço de gente que 

não trabalha”. Sabemos hoje que isto não se aplica, principalmente para os que sempre 

moraram aqui.  

Tomemos como exemplo histórico anterior, das duas maiores Freguesias dos 

colonizadores açorianos e madeirenses da Ilha, no final do século XVIII, que iniciaram uma 

fase de exploração agrícola sem precedentes onde o trabalho nos morros e baixadas dependia 

de muito esforço e suor. Só a região da Lagoa da Conceição, segundo Piazza (1983, p. 214)
21

, 

chegou a ter 101 engenhos de farinha, 10 “fábricas” de açúcar, 28 engenhos de aguardente, 32 

atafonas de moer trigo e 05 curtumes. Todos os engenhos eram movimentados pela força 

animal, os quais precisavam de espaço e comida, além da energia da queima da madeira da 

floresta para o beneficiamento dos produtos. A região de Santo Antônio de Lisboa, que 

abarcava parte do norte da Ilha e a bacia do Rio Ratones, até a subida do caminho para a 

Costa, tinha também números expressivos de “engenhos e fábricas”: 111 engenhos de farinha, 

                                                           
20

  Quase todos os peixes tem uma época de maior aparecimento, o que motiva épocas de trabalho intenso e 

outras de espera da próxima safra, onde é comum se trabalhar para refazer o equipamento (barco, rede e 

apetrechos necessários). 
21

 Esses dados estão no relatório do Governador Miranda Ribeiro, de 17/11/1797, enviado a Lisboa, segundo 

Piazza (1983). 
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10 de açúcar, 22 de aguardente, 11 atafonas de moer trigo e 02 curtumes. Tudo isso em 1800, 

uma época em que não havia mais de 25 mil pessoas na ilha inteira. O quanto essas pessoas 

trabalhavam, não poderia ser pouco. 

Outro dado, transcrito por Piazza (1983) do relatório do Governador Miranda Ribeiro, 

apresenta um inventário dos meios de transporte utilizados: 

[...] na Ilha de Santa Catarina dois bergantins, três sumacas e duas lanchas 

“de coberta”, da Vila do Rio de São Francisco duas sumacas; e da Vila da 

Laguna um penque, quatro lanchas “de coberta”. E acrescenta
22

: “Tudo o 

mais são canoas de voga de dois, três ou quatro remos, das quaes se serve 

pa. seus transportes, e Pescarias, tanto do Margrosso, ou do Alto, como das 

Anciadas, e Costas interiores da Ilha e Terra firme, e da mesma Sorte canoas 

pequenas de hum, dois remos de Pá” (p. 216). 

 

Ou seja, até o começo do século XX, todo produto de diferentes regiões era 

movimentado através da navegação costeira até os dois maiores portos que tínhamos até 

então, na Vila de Desterro e Santo Antônio. Não havia estradas como conhecemos hoje. Ruas 

eram apenas dentro das freguesias. O resto eram picadas e trilhas de carroça entre as vilas. O 

carroção puxado por bois era utilizado apenas dentro dos pequenos sítios, para abastecer os 

engenhos com o produto das roças e, quando era perto e existia o acesso, ir até o centro da 

freguesia. De lá, poderia se sair através de uma canoa de quatro remos de voga, que poderia 

levar até três toneladas de carga, dependendo do seu calado e boca. Ou de uma baleeira que 

poderia levar até cinco toneladas, e mais alguns passageiros, até outra localidade ou para um 

barco maior para exportar via cabotagem. 

Para se ter uma ideia da importância do comércio náutico da ilha, o porto que se 

constituiu na antiga Desterro - “o último porto absolutamente franco
23

 na costa do Brasil, 

entre a corte e o Rio da Prata” - ofereceu um desenvolvimento sem precedentes, a ponto de o 

historiador Cabral (1979) reiterar sua importância:  

[...] Não me arreceio em afirmar que, toda a melhoria verificada no sistema 

de vida ilhéu, resultou do intenso comércio, que se processou através do 

nosso porto. Foi ele que introduziu dinheiro, que aumentou o meio 

circulante, que exigiu uma série de elementos necessários à sua manutenção 

- e do qual resultou todo o progresso que se conheceu nos séculos passados 

(p. 365).  

 

                                                           
22

 Palavras de Miranda Ribeiro. 
23

 Cabral aqui repete a mesma frase de Virgílio Várzea ao descrever o porto, quando afirma ser ele seguro, que se 

poderia aportar com garantia. “O porto”, entenda-se aqui a baía norte, para entrar, e as duas baías (norte e sul) 

para ancorar. 
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 "Vista de Desterro e seu porto" (Oscar Canstatt, 1875. Fonte: Google image, 2014). 

  

Existia, até esse momento, uma identidade cultural litorânea comum que se misturava 

pela ação do trabalho em terra e no mar. Até então, a condição aquática era a forma mais 

barata, cômoda e rápida de se deslocar de um canto a outro na ilha e para o continente, ou 

aglutinar nos portos as mercadorias que seriam comercializadas internamente ou até mesmo 

exportadas.   

Essa identidade litorânea na Ilha era uma soma da relação náutica (pesca e transporte) 

com a atividade agropastoril. Ambos formulavam uma interação com o ambiente natural e 

dependiam de muita observação para estabelecer o trabalho cotidiano sempre ritmado pelas 

condições climáticas e sazonais. Operar a vida era sempre olhar as mãos e o horizonte.  

Nas palavras de Mussolini (1953), a condição litorânea criou a inter-relação entre a 

roça e o mar, e ocasionou 

[...] uma intimidade muito pronunciada entre o homem e seu habitat. 

Conhece o homem muito bem as propriedades das plantas ao seu redor - 

para remédios, para construções, para canoas, para jangadas - bem como os 

fenômenos naturais presos à terra e ao mar e que os norteia no sistema de 

vida anfíbia que leva dividindo suas atividades entre a pesca e agricultura de 

pequeno vulto, com poucos excedentes para troca ou venda: os ventos, “os 

movimentos” das águas, os hábitos dos peixes, seu periodismo, a época e a 

lua adequadas para pôr abaixo uma árvore ou lançar à terra uma semente ou 

uma muda ou colher o que plantou (p. 85). 

 

O trabalho com a terra na roça e a vida náutica, da pesca e transporte era, portanto, 

algo intrinsecamente atado. Produzir a partir da terra, extrativar no mar e escoar pelo 

transporte em barcos e/ou em burros de carga, para vender ou trocar, era a forma dominante e 

natural até meados do século XIX.  
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“Feira junto ao Caís do Mercado”, início do século XX (IHGSC, autor desconhecido. Fonte: Google Image 

2014). 

 

No entanto, havia diferenças entre as atividades com a terra e com o mar. O trabalho 

com as variações da terra, na exploração da melhor semente ou rama, as épocas de semeadura 

e colheita, seu beneficiamento, era passado de geração a geração como um valor científico, 

por uma questão de sobrevivência. Basta ver como o homem seleciona o milho, 

milenarmente, para entender a lógica de subsistência que manteve e mantém essa ação até 

hoje. Se havia chuva o suficiente, é quase certo que haveria colheita, bastava esperar. Hoje em 

dia, quase tudo que envolve o trato com a terra pode ser controlado ou premeditado para 

minimizar os problemas. 

O trabalho na água, por sua vez, com o extrativismo da pesca, o trato de objetos 

náuticos, continua a existir com uma instabilidade e uma urgência que precisa ser observada e 

cumprida, respectivamente. Como diria um pescador experiente da região: “quem dita meu 

trabalho é o tempo e o peixe!” Se as condições de tempo são favoráveis e o peixe existe, nada 

pode impedir o trabalho. Não tem feriado ou domingo que impeça. Para ele, “a hora do 

trabalho é hora do peixe”. E se há peixe, algo precisa ser feito senão ele vai embora. Algo 

similar se pode dizer dos barcos - veículo do trabalho com a pesca e transporte-, que são 
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tratados como se estivessem - lembrando as palavras de Malinowski - vivos: em terra, os 

barcos de madeira (na sua quase totalidade na Costa) se racham ao sol, apodrecem mais 

rapidamente com a água doce da chuva e precisam ficar o menor tempo possível fora da água; 

se estão na água, precisam ser vigiados constantemente, pois o vento muda, fica forte, chove 

muito e tudo precisa estar perfeito quando dele precisar. É acertada a comparação com “um 

filho”, por parte de quem tem um barco. O barco precisa de um cuidado intermitente e um 

pensamento contínuo.  

 

Transformação identitária 

 

Até cinquenta anos atrás, o trabalho com a terra na Costa, na Ilha toda, apesar da 

decadência, era ainda visível. Hoje não vemos mais nada na Costa sobre o trabalho com a 

terra, ou quase. Nas palavras exageradas de uma moradora nascida na vila: “aqui o pessoal 

não sabe mais plantar nem uma cebolinha. Compra-se tudo no supermercado”. E para 

justificar o “quase” na Costa: existem pequeníssimas roças de uma família na Praia do Sul; 

algumas hortas pequenas, mas exemplares, na casa do Luciano e Rose na Vila Principal, na 

casa do João Paulo e Solans na Vila Verde; e, para não dizer que não há nenhum animal de 

criação também, na Praia do Sul tem um boi, na Praia Seca tem um bezerro e na Vila Verde 

dois cavalos para o transporte de material.  

Nas palavras de Castells (1999), “Entende-se por identidade a fonte de significado e 

experiência de um povo” (p. 22). Ou seja, a Costa já não possui mais a experiência com a 

terra e não detém sua prática como algo significativo como era no passado. Por outro lado, a 

comunidade se reinventou. Fez a culinária cotidiana alçar o mercado gastronômico e a 

evolução da cultura náutica, na quantidade de pessoas do mesmo lugar que possuem barcos, é 

incomum no litoral brasileiro. Os barcos, na sua maioria, não são para a atividade da pesca, 

mas para o transporte cotidiano de pessoas.  

Sobre a identidade da Costa da Lagoa na literatura, especificamente, temos a 

publicação de Almeida et al. (2010), parte do Projeto Nova Cartografia Social dos povos e 

comunidades tradicionais do Brasil, que constrói, através da perspectiva fundamentada no 

depoimento dos moradores e na construção de um mapa de referências nominais e culturais da 

localidade, a definição da comunidade ser uma comunidade tradicional de pescadores. 

Concordo em parte com essa “autoafirmação”
24

, pois uma parcela pequena da comunidade 
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 A metodologia utilizada na pesquisa de Almeida et al. (2010), para caracterização identitária, foi fazer com 

que as pessoas da comunidade se pronunciassem sobre sua identidade coletiva. 
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ainda pesca profissionalmente e muitos têm na memória um passado recente, quando a vida 

era ritmada por esta atividade. No entanto, quando falamos em identidade cultural, estamos 

falando de uma instituição coletiva e se formos analisar as atividades que poderiam 

representar
25

 a cultura na região, a pesca, apesar de ser inalienável historicamente, não possui 

mais a dinâmica essencial de mover a vida da comunidade, mas sua simbologia é ainda 

lembrada como demonstra a pesquisa.  

A identidade coletiva da Costa se processa pela sua cotidianidade náutica - que não 

exclui a pesca e, muito menos, os seus problemas - com pessoas que transitam sobre as águas 

da lagoa, numa demonstração de que essa forma de mobilidade é viável contemporaneamente, 

preservando uma forma cultural histórica de se transportar e constituir a vida dependente da 

navegação. 

Nas palavras do presidente da Cooperbarco, Vaninho:  

Hoje o pessoal da Costa não vive da pesca, nós vivemos do barco, do 

turismo, hoje só é barco de transporte, a pesca é um complemento a mais... 

Quantos barcos de pesca têm na Costa? Tem quatro, para a pesca da 

tainha... Hoje tem setenta e duas famílias que vivem do transporte hoje. 

Fora os outros que vivem do restaurante que o barco leva ou com seus 

próprios barcos. Aqui (Cooperbarco) são 28 e lá (Coopercosta) são 44 

barcos [famílias].  

 

Segundo ele: “O pessoal que vem pra Costa, vem porque sabe que é diferente. Vem 

pra conversar com o nativo, ver os barcos, passear e comer, ver o visual da região”. 

Portanto, os atrativos mais intensos de reconhecimento atual da Costa hoje são a navegação, 

os restaurantes e o ambiente da floresta e a lagoa; não se vai pra Costa, segundo o 

entendimento do presidente da cooperativa, pra ver uma colônia de pescadores ou a pesca. 

Como disse: há apenas quatro barcos que fazem a pesca no mar, de forma sazonal, e poucos 

pescadores fazem da pesca na lagoa uma atividade profissional, onde parte da renda da 

família é garantida através da venda do pescado. A pesca sempre foi inerente a esse lugar e, se 

a lagoa se mantiver com ambiente de reprodução
26

, continuará a ser uma opção de renda, 

subsídio alimentar e parte constitutiva do processo identitário. 

 

Entendo que há uma identidade híbrida, que a pesca ainda se mantém como 

“experiência” atuante no presente e na memória coletiva da comunidade. Podemos dizer que 
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 Hall (2006) argumenta que “[...] a identidade está profundamente envolvida no processo de representação” (p. 

71). 
26

 O que a caracteriza biologicamente como uma laguna - o que já é questionado por muitos estudiosos, devido a 

sua salinização e degradação das condições para reprodução marinha. 
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ela é parte intrínseca da construção desse processo identitário, mas não podemos impor ou, 

unitariamente, congelar sua transformação através de uma rotulação: “comunidade de 

pescadores”, como propõe a publicação mencionada acima, destituindo outros elementos 

formadores do processo.  

Essa “rotulação” é excludente e ineficaz, pois traz um foco sobre algo que tem os seus 

problemas específicos, que certamente se misturam aos problemas todos, mas não justifica 

nem muito ajuda a entender os maiores conflitos atuais, que são advindos de outras atividades 

ou formas de ocupar a região.  

A Costa, hoje, também se identifica e é identificada como um local que vive a 

navegação, através de uma comunidade de barqueiros, recentemente organizados através de 

duas cooperativas, que fizeram do ir e vir de barco uma atividade profissional. Existe certa 

resistência em definir a atividade e chamar de profissão algo que sempre foi comum e 

necessário a todos. 

A Costa é também reconhecida como um reduto gastronômico e por ser, hoje, um 

lugar de diferentes pessoas, com variadas ocupações sociais, que veem na Costa uma 

condição de vida que tem seus méritos por ter a navegação e a tranquilidade como elementos 

que constroem e possibilitam a vida com um ritmo diferenciado e contemplativo. Como diria 

Sergio Bello, ex-diretor da escola da Costa e morador da Vila Verde - que veio de outra 

região há quase trinta anos -, “o barco e a caminhada até minha casa propiciam o tempo 

necessário para minha aproximação e afastamento da ‘urbe’[cidade] [...] e possibilitam o 

contato com a floresta”. 

Segundo Castells (1999), “[...] para a maioria dos atores sociais na sociedade em rede, 

[...], o significado organiza-se em torno de uma identidade primária (uma identidade que 

estrutura as demais) autossustentável ao longo do tempo e espaço” (p. 23). Essa identidade 

estrutural na Costa é a navegação, que contém um artefato que permite tal ação e permeia a 

vida em vários sentidos práticos e determina a vida no lugar. Ela existe desde sempre na 

região, para a simples locomoção, trabalho (pesca, transporte de passageiros e materiais) e 

lazer, e continuará a existir enquanto não houver uma estrada automotiva para lá. Sabe-se, 

com exemplos em todo o Brasil, que em todos os lugares que o carro, ônibus e caminhão se 

fizeram presente, a dinâmica da navegação sucumbiu, pressionada pela força de uma política 

voltada para o transporte rodoviário. A Costa só se manteve assim, sem estrada, porque a 

maioria de seus moradores decidiu recusar essa possibilidade. A navegação é, hoje, o 

elemento estrutural da comunidade, que produz uma ação prática, cotidiana, e uma riqueza 

simbólica, patrimonial para a Ilha de Santa Catarina, além de propiciar uma singular 
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tranquilidade afastada do movimento dos carros e do ritmo de vida imposto pela urbanidade. 

Várias pessoas da Costa colocaram espontaneamente a tranquilidade, também, como outro 

patrimônio local. 

 

Patrimônio, evolução do conceito, desigualdade aplicativa e valor 

 

A noção de cultura neste trabalho é antropológica, busca a compreensão da alteridade 

e a entende como um processo dinâmico, social, diversificado, acumulativo e civilizatório. 

 Ao observar dentro do comportamento social a conduta humana, Durham (2004) 

explica que “a cultura constitui, portanto, um processo pelo qual os homens orientam e dão 

significado às suas ações através de uma manipulação simbólica que é atributo fundamental 

de toda prática humana” (p. 231). O alinhamento da ideia de cultura e patrimônio seria o 

reconhecimento desse valor simbólico e sua importância coletiva e social. Essa junção e sua 

importância, contudo, sempre necessitaram da salvaguarda institucional pública, jurídica, para 

sua manutenção e reconhecimento frente ao poder econômico que, muitas vezes, solapa o 

interesse coletivo. 

A categoria de patrimônio deriva historicamente de conceitos do direito privado e da 

instrumentação jurídica, governamental, para preservação de edificações históricas, como 

uma “herança” do passado que precisa ser preservada. A Revolução Francesa foi um marco na 

concepção do sentido patrimonial de preservação e conservação do patrimônio material 

edificado, evitando o iconoclasmo ideológico da época. No Brasil, como relembra Velho 

(2007), “as primeiras principais medidas de legitimação e de proteção ao patrimônio foram 

tomadas, sobretudo, em relação aos prédios coloniais e, em menor proporção, aos do período 

do Império e da Primeira República” (p. 249). 

 

A evolução do conceito de patrimônio e suas aplicações 

 

A instituição legal do conceito de patrimônio cultural no país aconteceu através do 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, com a preocupação inicial de cuidar das 

edificações históricas e bens artísticos. Em 1972, a Conferência Geral da UNESCO
27

 adota a 

Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural. Em 1988, a Constituição da 

República define no seu artigo 216, parágrafo 1º, a materialidade e imaterialidade como bens 
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patrimoniais. No entanto, é com o Decreto-Lei nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, que o 

patrimônio cultural imaterial adquire sua concepção jurídica plena, com a instituição do 

registro de bens culturais de natureza imaterial e a criação do Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial. Mas, somente com o Decreto-Lei nº 5.753, de 12 de abril de 2006, que 

o governo brasileiro promulga a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, reafirma a ação 

do Estado na garantia de bens patrimoniais. Uma ação acertada, porém tardia, no que tange à 

imaterialidade se levarmos em conta as ponderações queixosas de Mario de Andrade a 

Rodrigo Mello Franco de Andrade, ainda na formulação do Decreto-Lei nº 25/1937, quando 

reclamava da falta de avanço nas discussões. Ou mesmo nas considerações de Magalhães 

(1985), que tentava assegurar a ampliação institucional do conceito de patrimônio cultural, 

quando redige o seguinte texto: 

[...] o conceito de um bem cultural no Brasil continua restrito aos bens 

móveis e imóveis, contendo ou não valor criativo próprio, impregnados de 

valor histórico (essencialmente voltados para o passado), ou aos bens de 

criação individual espontânea, obras que constituem o nosso acervo artístico 

(música, literatura, cinema, artes plásticas, arquitetura, teatro) quase sempre 

de apreciação elitista [...]. Permeando essas duas categorias, existe vasta 

gama de bens - procedentes sobretudo do fazer popular - que por estarem 

inseridos na dinâmica viva do cotidiano não são considerados como bens 

culturais nem utilizados na formulação das políticas econômica e 

tecnológica. No entanto é a partir deles que se afere o potencial, se 

reconhece a vocação e se descobrem os valores mais autênticos de uma 

nacionalidade (p. 19).  

 

Segundo Zanirato & Ribeiro (2006), só contemporaneamente a noção de patrimônio 

cultural 

[...] avançou para uma concepção do patrimônio entendido como o conjunto 

dos bens culturais, referente às identidades coletivas. Desta maneira, 

múltiplas paisagens, arquiteturas, tradições, gastronomias, expressões de 

arte, documentos e sítios arqueológicos passaram a ser reconhecidos e 

valorizados pelas comunidades e organismos governamentais na esfera 

local, estadual, nacional ou internacional (p. 251). 

 

No entanto, a utilização prática da categoria de patrimônio, seja natural, material ou 

imaterial, revelam duas questões ainda prementes que necessitam empenho público na sua 

resolução: a primeira, como garantir a sua estruturação e manutenção patrimonial, sendo que 

uma parcela desses bens estão - como não poderia ser de outra maneira - sob a gerência de 

movimentos sociais, indivíduos e instituições privadas, mas que precisam, muitas vezes, do 

acautelamento financeiro para seu prosseguimento como um bem social e coletivo; e a 

segunda, é a antinomia entre as imposições e os direitos legais patrimoniais, principalmente 



 
 

38 

no que tange à preservação e conservação dos bens imateriais e à conservação e uso do 

ambiente natural. É uma discussão longa, difícil e instável, que precisa ser enfrentada. 

O trabalho de Duarte (2013) explora parte desse atrito ao discutir o parque do 

Superagui no Paraná: 

O debate sobre comunidades tradicionais tem resumido esses grupos ainda a 

uma visão arcaica, sem levar em conta o processo de produção desta 

categoria. Da mesma forma, aceita-se os moldes atuais das Unidades de 

Conservação como se fossem mecanismos fixos, que não podem considerar 

a presença humana em sua configuração (independente da forma e do 

conteúdo de sua presença). É comum, por exemplo, identificar na literatura 

uma visão das comunidades tradicionais como impactantes nesses espaços, 

colocando-as no mesmo contexto de impacto que grandes empresas 

poluidoras (p. 10). 

 

A Costa da Lagoa possui alguns dos ingredientes dessa discussão e, também, não 

possui a fórmula para sua resolução, mas segue sua vida condicionada por áreas de 

preservação por todos os lados que se olhe na paisagem e está relativamente conseguindo a 

manutenção da sua forma de vida náutica, com um padrão de equilíbrio entre o patrimônio 

natural e o patrimônio imaterial, apesar de inúmeros problemas.  

Cito alguns exemplos de problemas que demonstram a forma paradoxal ao tratar tudo 

que precisa ser conservado, principalmente na sua dimensão prática, existencial, histórica. 

Na Costa, a extração de madeiras da mata para fazer os aparatos da pesca era comum e 

isso era, e continua sendo, de uma riqueza cultural histórica. No entanto, desde a criação do 

código florestal em 1965, através do Decreto-lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, é 

sentido na região a pressão reguladora da lei, criminalizando os atos extrativistas que 

envolvem os morros e sua floresta. Isso ocasionou uma perda irreparável na continuidade dos 

detalhamentos culturais que envolviam essas extrações e, consequentemente, perderam-se não 

só muitos objetos, como as práticas de uso que possibilitavam movimentos culturais coletivos. 

A boa intenção do poder público em ordenar o patrimônio natural não poderia ser em 

detrimento de outro patrimônio, no caso, o material e o imaterial.  

Outro exemplo, o decreto de tombamento da Costa da Lagoa, que institucionaliza a 

área “considerando ser do dever do Executivo proteger o Patrimônio Histórico, Artístico e 

Natural do Município”, Decreto nº 247, de 06 de novembro de 1986 (Prefeitura de 

Florianópolis), que tem um caráter múltiplo em definir vários bens patrimoniais, nunca foi 

regulamentado para articular, principalmente, o patrimônio imaterial.  
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Peguemos ainda a determinação sobre os terrenos de marinha, Decreto-Lei nº 9760, de 

05 de setembro de 1946
28

, que determina os bens imóveis da União, que significa que muitos 

dos problemas de ocupação do espaço da orla na Costa passem pelo crivo Federal de 

interpretação jurídica.  Como a Costa historicamente desenvolveu sua vida na beira da lagoa, 

necessitando desse espaço como uma área comunal de trabalho, como espaço de moradia, 

praça, como área de passagem para acessar seu transporte aquaviário, exigir o afastamento 

para os ranchos de canoa e barcos, para a manutenção dos barcos, para a dinâmica náutica de 

uma forma geral, para a vida estabelecida ali há séculos, é sempre uma negociação 

burocrática e controversa.  

Ou seja, se somarmos todas as legislações e fiscalizações federais, estaduais e 

municipais que regem a orla, a lagoa, a mata e os morros, a Costa teria que deixar de existir. 

Esta é a perspectiva e a sensação de seus moradores, como demonstra um documento que foi 

entregue na Câmara de Vereadores junto com a proposta do plano diretor da localidade 

elaborado pela comunidade, com um abaixo-assinado de 300 assinaturas (mais ou menos um 

quarto dos seus moradores): “[...] em resumo, a Costa da Lagoa vem sendo vítima de um 

grande erro de avaliação. Nada se pode construir, nada se pode mexer, nada se pode fazer e 

ainda há a ameaça de sermos expulsos da região” 
29

. 

A Costa hoje tem sua economia baseada no turismo e o patrimônio cultural local não é 

compreendido ou percebido na sua totalidade pelo poder público, ou pela própria atividade 

turística, por não haver uma política pública que ampare, comunique e eduque para os valores 

patrimoniais contidos na vida da comunidade. A dinamização desse processo depende de 

políticas públicas que, através da redescoberta de valores históricos - como o que resta das 

edificações coloniais, das técnicas de construção de diferentes embarcações, do trato com a 

terra para subsídio alimentar familiar, entre outros -, poderiam reabilitar sua importância. 

Políticas que poderiam normatizar os aspectos legais controversos que geram incertezas, entre 

o que se pode ou não se pode fazer - articulando alguns valores acima mencionados, como a 

exploração de madeira para construção naval de baixo impacto numa comunidade pequena e 

com a mata regenerada, como a possibilidade de hortas e roças coletivas e educacionais para 

memorizar o passado agrícola da comunidade, o conhecimento das técnicas de pesca, entre 

outras formas - ou regularizar adequadamente o espaço de ocupação da orla da lagoa com um 
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 “Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, 

para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831:  a) os situados no continente, na costa 

marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; [...]”. 
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 Página primeira do documento apresentado pela associação dos moradores, Amocosta, para a Câmara de 

Vereadores de Florianópolis, em sessão especial, no primeiro ano da 16ª Legislatura, em 2009. 
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sentido que acomode o interesse patrimonial em todos os seus aspectos: natural, material e 

imaterial. 

Existe um desnível evidente, como se mencionou, entre a forma como o poder público 

trata o patrimônio cultural (material e imaterial) e o patrimônio natural, em todas as esferas 

governamentais (municipal, estadual e federal). Um dos motivos para a “miopia” 

governamental é a falta de estudos que deem visibilidade sobre as questões 

culturais/identitárias locais, como também a ausência de políticas públicas que deveriam 

normatizar, preservar e assegurar sua continuidade - “proteger”, como diz o decreto municipal 

sobre o caminho. Enquanto que sobre o patrimônio natural, biológico, são incontáveis os 

estudos sobre a mata atlântica, restingas, a lagoa, seus animais marinhos e terrestres, que 

subsidiam uma série de determinações legais e executivas da administração pública. 

Não podemos dizer, hoje em dia, que a Costa não é observada pelo poder público. Ela 

é fiscalizada por inúmeros órgãos da área ambiental (Ibama, Fatma, Floram), da área do 

ordenamento urbano (Patrimônio da União, SUSP, IPUF e por todas as Secretarias 

municipais), com regras, normativas, decretos, leis gerais que, muitas vezes, não são 

compatíveis em um lugar que não tem as mesmas condições de urbanidade de um local que 

tenha estrada ou rua como conhecemos, pois o lugar principal da comunidade é a orla da 

praia, que poderíamos dizer que é a “calçada” da comunidade e a área de trabalho de todos. É 

nesse espaço que estão as atividades principais, dos restaurantes, do transporte e da pesca, 

com seus objetos essenciais, como os atracadouros públicos e privados, as áreas de 

manutenção dos barcos. Toda a atividade econômica da comunidade depende e se desenvolve 

na orla da praia, pela natureza da atividade náutica e pela atratividade turística de alinhar 

gastronomia com frutos do mar e a lagoa como fonte de exploração contemplativa.  

A fiscalização não somente acontece nessa faixa de praia como nas áreas de 

preservação que recobrem toda a faixa superior do limite da curva de nível de cem metros 

estabelecido pela Lei 2193
30

, de 03 de janeiro de 1985. Soma-se, também, a condição dos 

morros íngremes que finalizam seu desnível sempre muito perto ou dentro da lagoa, formando 

muitas áreas de costões sobre a lagoa e deixando poucas áreas planas ou com praias para o 

desenvolvimento de uma vida dependente da navegação. 

A falta de espaço e a fiscalização rigorosa para manutenção do patrimônio natural 

institui um grau de terror e insegurança, como foi mencionado, e não oferta nenhuma 

alternativa de equilíbrio entre as outras formas culturais históricas desenvolvidas, como a 
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relação náutica e pesca ou das formas inovadoras, contemporâneas, de sobrevivência, como os 

restaurantes e sua forma gastronômica que já é representativa na vida da comunidade. Sem 

falar na total ausência de uma política pedagógica patrimonial, que justifique as legislações 

existentes e eduque para os valores de todos os diferentes patrimônios. 

A Costa, sem dúvida, não é o único lugar que sofre pela falta de entendimento das 

questões patrimoniais. Muitos outros lugares no Brasil e no mundo não tem o reconhecimento 

da “diversidade de manifestações da interação entre humanidade e seu ambiente natural”, 

como preconizava a Convenção da UNESCO em 1972, na sua definição de paisagem cultural. 

Portanto, há mais de quarenta anos já existe uma “recomendação” para que isso seja 

observado pelo poder público.  

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 216, ao articular questões identitárias, 

foi uma resposta a essa recomendação. O Decreto-lei nº 3.551/2000 foi um novo avanço ao 

criar a salvaguarda da imaterialidade. Mas, foi apenas com uma medida interna do IPHAN, 

através da Portaria nº 127 
31

, de 30 de abril de 2009, que se instituiu no Brasil a normatização 

jurídica da Paisagem Cultural, para que a discussão entre as questões patrimoniais possa ser 

compartilhada através de uma gestão entre “[...] o poder público, a sociedade civil e a 

iniciativa privada, [...] da porção do território nacional assim reconhecida” (Art. 4º). A 

portaria cria a possibilidade da chancela pública que pretende “[...] contribuir para a 

preservação do patrimônio cultural, complementando e integrando os instrumentos de 

promoção e proteção existentes, nos termos preconizados na Constituição Federal” (Art. 2º).  

A portaria define: “Paisagem Cultural Brasileira é a porção peculiar do território 

nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida 

e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (Art. 1º). Parte do texto da 

UNESCO foi incorporado demonstrando a sintonia de sua motivação para o reconhecimento 

do bem cultural e sua categorização pública e administrativa.  

Além disso, a Portaria elabora também sua eficácia:  

A chancela da Paisagem Cultural Brasileira considera o caráter dinâmico da 

cultura e da ação humana sobre as porções do território a que se aplica, 

convive com as transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e 

social sustentáveis e valoriza a motivação responsável pela preservação do 

patrimônio (Art. 3º). 
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Essa definição, a priori, entende como se processa a cultura e como ela convive com a 

produção econômica sustentável, o que não poderia ser separada da valoração do patrimônio. 

E propõe uma gestão compartilhada que conterá:  

O pacto convencionado para proteção da Paisagem Cultural Brasileira 

chancelada poderá ser integrado de Plano de Gestão a ser acordado entre as 

diversas entidades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos, o qual 

será acompanhado pelo IPHAN (Art. 5º). 

 

A chancela é concedida através de procedimento específico do IPHAN, com a duração 

de dez anos, quando passa por uma avaliação para sua manutenção ou cancelamento. 

Abordei a definição de todos os artigos da Portaria 127/2009 no sentido de pensar a 

possibilidade da Costa ter esse chancelamento, motivado não só por conter todas as variáveis 

patrimoniais envolvidas (natural, material e imaterial), como também por imaginar que um 

pacto administrativo, entre todos os entes públicos que atuam na região, traria uma possível 

consonância no entendimento cultural e patrimonial da formação da paisagem da Costa da 

Lagoa.  

Essa possibilidade, talvez, seja a única forma de fazer com que a deliberação pública, 

através dos diferentes entes executores, normatizadores e fiscalizadores, reconheçam as 

especificidades locais e uniformizem suas ações dentro de uma política pública comum, que 

oriente a comunidade e sua atual estrutura turística para um modelo de desenvolvimento 

sustentável e juridicamente viável.   

A identidade náutica na Costa, como parte primordial da vida cotidiana e da paisagem 

do lugar, é um dos componentes do patrimônio cultural da ilha. Precisaria ser tratado como 

algo específico, com suas particularidades reconhecidas pelo poder público, pela própria 

comunidade e pela iniciativa privada como determinaria a chancela. 

 

Paisagem cultural pelo Brasil 

 

Existem vários processos de chancelamento desenvolvidos pelo IPHAN, em diferentes 

lugares do Brasil, com instruções administrativas em diferentes momentos, algumas ainda na 

fase de estudos, mas nenhum deles conseguiu sua homologação efetiva pelo Ministério da 

Cultura. No entanto, sabe-se que só a instauração do processo administrativo para avaliação 

de sua exequibilidade, em muitos casos, resulta na formação de um reconhecimento dos 

valores contidos naquela paisagem, por todos os órgãos públicos e privados envolvidos na 



 
 

43 

discussão que, na prática, modificam a forma de como aquele bem é considerado e tratado na 

sua cotidianidade. 

Foi o caso da jangada de Pitimbu, na Paraíba. Quando se constatou que era o único 

lugar no Brasil que possuía a jangada com dois mastros e que isso era de um valor cultural 

diferenciado frente à “ciência” náutica, foi aberto o processo de reconhecimento. Na instrução 

técnica do IPHAN com vistas à chancela da paisagem cultural de Pitimbu (Weissheimer, 

2011)
32

, verificou-se que 

tampouco os pescadores e jangadeiros haviam atentado para esta 

particularidade local, apesar de terem consciência que a jangada tradicional 

possui apenas um mastro. Após a constatação feita pelo Iphan, o fato foi 

divulgado e serviu como incentivo ao aumento da autoestima e reforço da 

identidade dos jangadeiros. Atualmente, quem chegar a Pitimbu e parar para 

conversar com um jangadeiro ou um pescador, quase que imediatamente 

será informado de que aquele é o único lugar onde existem as jangadas de 

dois mastros (p. 9). 

 

Da mesma forma, como demonstra o relatório final do Plano de preservação e 

valorização do patrimônio naval de Elesbão, do Projeto Barcos do Brasil (IPHAN, 2011)
33

 no 

município de Santana no Estado do Amapá, por conter uma grande quantidade de estaleiros e 

produzir a manutenção de variadas tipologias de embarcações regionais:  

A Chancela da Paisagem Cultural do Elesbão poderá ser um certificado 

vivo, da competência humana em preservar seu habitat, seu ofício e suas 

tradições consonantes com as tecnologias do mundo atual, de forma 

construtiva e sustentável (p. 10). 

 

O fato de a região ser de baixa renda, conter problemas de ocupação, estar dentro de 

uma ZIP (Zona de Interesse Portuário), trabalhar com uma matéria prima que é a madeira da 

floresta, era bastante visada por diferentes órgãos, principalmente ambientais, caracterizando 

uma série de conflitos. A abertura do processo fez com que a prefeitura, estado e órgãos 

federais reconhecessem a importância patrimonial do local e promovessem um tratamento 

diferenciado para a região. 

A aplicação da definição de paisagem cultural ao patrimônio naval depende de estudos 

que podem ou não levar ao processo com vistas ao chancelamento. É o caso de Valença e 

Camocim que ainda estão em estudo. 
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Em Valença, na Bahia, verificou-se uma forma peculiar de venda do pescado, através 

das últimas canoas de calão no Brasil, que  

[...] tentam sobreviver em meio a um processo de massificação do comércio, 

de expulsão dos pescadores do centro da cidade e de higienização dos 

processos de obtenção, armazenamento e comercialização de peixes, 

moluscos e crustáceos (IPHAN, 2011, p. 16). 

 

Em Camocim, ao norte do Ceará que 

[...] singulariza-se pela presença dos botes bastardos, no que é considerado o 

maior porto pesqueiro à vela do Brasil - e, possivelmente, do ocidente. 

Segundo Dalmo Vieira Filho, “os botes de Camocim são, ao que se saiba, as 

últimas embarcações do ocidente a preservarem as técnicas de uso e 

manufaturas de mastros, vergas e velas bastardas na escala das caravelas 

portuguesas do período do Descobrimento - preservando assim, técnicas de 

confecção e uso de um dos equipamentos mais importantes da história da 

navegação mundial”(Idem). 

 

Em Santa Catarina existem dois processos em curso: Roteiros Nacionais de Imigração 

e Caminho das Tropas, que derivam de diferentes processos e estudos já realizados sobre o 

patrimônio cultural do estado, com o tombamento já estabelecido de algumas áreas 

envolvidas, mas com processos ainda em trâmite. 

 

Paisagem cultural e valor 

  

Ao discutir a (re)invenção da paisagem, Ribeiro (2010), menciona a Convenção da 

UNESCO de 1992, que “[...] visando maior objetividade para o reconhecimento e atribuição 

de valor” (p. 167), divide o conceito de paisagem cultural em três categorias distintas:  

1) a paisagem claramente definida, aquela intencionalmente criada pela 

homem, representada nos parques e jardins; 2) a paisagem essencialmente 

evolutiva, que resulta da ação do homem como uma resposta ao ambiente 

natural, refletindo o processo evolutivo da sociedade; 3) e a paisagem 

cultural associativa, aquela cuja inscrição é justificada pelos valores 

associados à ela, muito mais do que suas transformações físicas e seu 

agenciamento (Idem). 

 

A Costa, certamente, se enquadra na terceira categoria, na medida em que valores 

tradicionais, como a navegação e a pesca, agenciam o ambiente natural da lagoa e conferem 

em terra uma vida dependente do deslocamento náutico e do uso da própria lagoa. Soma-se a 

atividade econômica predominante que é o turismo, que não só encontra seus atrativos nessa 
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forma náutica ou na lagoa, mas na gastronomia típica e na observação da floresta recuperada, 

em uma associação com as características culturais do local.  

Essa questão da paisagem e turismo contém uma variável inquietante que é a 

possibilidade de a paisagem se transformar em mercadoria e ativar fatores preocupantes. O 

problema aparece quando o capital manipula a cultura transformando-a, para captação de mais 

recursos, artificializando a paisagem ou ativando a gentrificação
34

 de áreas com a desculpa de 

assegurar o patrimônio e/ou paisagem através de quem tem um maior poder aquisitivo ou de 

investimento. Mas como observa Menezes (2002), “a paisagem urbana não escaparia a esse 

processo de mercantilização. Nem poderia ser de outra forma, pois a cidade é, por excelência, 

o centro do consumo” (p. 57). 

Na Costa, neste momento, o turismo na localidade é desenvolvido e explorado por 

moradores da região com toda a mão de obra fornecida por pessoas moradoras do lugar, com 

raras exceções. Os barcos e os restaurantes são de pessoas exclusivas da comunidade e, 

portanto, o rendimento dessa atividade acaba sendo administrado por pessoas e famílias da 

Costa. Pode-se dizer que a “mercantilização” da Costa permanece nas mãos de pessoas da 

comunidade, antigos moradores, e isso cria um domínio com sentido de pertencimento que é 

próprio de uma comunidade que sempre teve que encontrar caminhos para sua sobrevivência. 

Como foi observado, a Costa da Lagoa contém vários elementos identitários e 

patrimoniais que precisam ser reconhecidos por uma política pública comum, que 

compreenda seus elementos formadores, ambientais e culturais, e auxilie em preservar um 

equilíbrio entre o mundo antrópico e o meio natural.  

                                                           
34

 Em inglês, gentrification, é o termo utilizado para definir o enobrecimento de áreas que antes eram populares, 

por pessoas ou grupos econômicos que fazem do patrimônio e do espaço uma mercadoria rentável. 



CAPÍTULO II 

IMAGENS DO PASSADO, FORMAÇÃO DA VIDA LITORÂNEA,  

AGRÍCOLA E NÁUTICA 

 

 

 

 

Parto da premissa teórica que a narrativa acadêmica é uma forma de construir a 

perspectiva de realidade, que a imaginação é um ingrediente inseparável dessa construção e, 

como toda representação humana, é uma interpretação. A forma histórica desenvolvida neste 

capítulo não é exceção. No entanto, há limites éticos no campo histórico que impõem que sua 

construção não seja fantasiosa ou desapegada da ideia de que o que está sendo narrado seja 

verossímil. Portanto, faço uso da imaginação fundamentada nas informações arqueológicas, 

históricas e literárias sobre a Ilha de Santa Catarina, como um todo, para compor um quadro 

de informações que situe a paisagem da Costa da Lagoa e a temática náutica, base desta 

pesquisa.  

Para esta construção, trabalhei com documentos de relatos de navegadores que 

passaram por aqui, nos séculos XVIII e XIX (Berger, 1979), com vários historiadores que o 

fizeram em outras fontes e, também, com outros literatos que descreveram suas épocas. 

Acredito que o exercício de imaginação aqui desenvolvido (Castoriadis, 1982), com o auxílio 

da visualidade prática fotográfica e sua natureza discursiva (Menezes, 2002), contribui para 

instaurar o pensamento sobre a história da localidade da Costa da Lagoa e formular uma das 

possíveis paisagens históricas da região e do mundo náutico e marítimo, ciente de que 

qualquer abordagem é insignificante comparada ao que pode ter acontecido por aqui.  

 

Como a vida na Costa está localizada em uma borda litorânea estreita e delicada, que 

possui uma formação e uma interatividade marinha, destaco uma imagem pré-histórica sobre 

o seu passado geológico, que é parte da paisagem atual, pouco notada, mas que nos faz 

lembrar do mar, seu dinamismo e como as coisas por aqui se modificam. Em seguida abordo a 

ocupação humana na região, no que tange ao uso desse espaço, sua transformação em um 

universo agrícola e a relação náutica desenvolvida para se chegar e viver por aqui no passar 

dos anos. 

Serão observados os dados das comunidades vizinhas de Santo Antônio de Lisboa e 

Lagoa da Conceição, prioritariamente, na perspectiva de explorar como pode ter sido a 
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formação da vila da Costa e quais foram as influências dos bairros próximos, como Rio 

Vermelho e Barra da Lagoa, além dos fatos históricos da Ilha que reconstroem a 

particularidade marítima e náutica, agropastoril que, de alguma forma, permanece na prática 

da vida local ou apenas nas suas lembranças. 

Ao fazer este exercício de “imaginação”, defino este capítulo em seis momentos 

específicos numa tentativa de explorar o valor patrimonial contido sobre o passado da 

navegação - que hoje é pouco lembrado - que pode ilustrar parte da história da região e a vida 

Costa: Formação da lagoa e a ocupação humana da Ilha; A vida náutica e agrícola; A 

mudança na vida da Costa e fatos importantes; Navegabilidade; Tipificação dos Barcos da 

Costa; e, A relação dos barcos com a terra. 

É uma tentativa de trazer elementos que ajudem a pensar como se deu a ocupação 

humana por aqui, que deixou marcas pelo litoral inteiro de uma vida “anfíbia” (Mussolini, 

1953), que se relacionava com o mar e com a terra com a destreza de quem conhecia muito 

bem os dois ambientes e os conectava através da navegação. Isto para chegar à forma que 

temos hoje, onde a Costa é uma lembrança viva de como a Ilha vivia através da navegação. 

 

Formação da lagoa e a ocupação humana na ilha 

 

Imaginar o homem do sambaqui caminhando sobre bancos de areia, entre o mar e a 

lagoa, para colher suas conchas, com a água passando na altura do joelho, seria uma imagem 

possível dessa paisagem primitiva se observarmos os dados históricos. A formação da lagoa, 

segundo Muehe & Caruso (1991), aconteceu próximo de 5.500 anos atrás quando o nível do 

mar estava cerca de dois metros e meio acima do atual e o mar passava por cima de parte dos 

bancos de areia onde hoje é a praia de Moçambique e as dunas da Joaquina, dependendo da 

maré. No entanto, segundo esses mesmos autores, a separação de um pedaço do mar para que 

a laguna passasse a existir foi motivada pelas areias marinhas que se deslocaram há muito 

mais tempo: 

Existe a possibilidade deste cordão [de areia] ter-se formado num nível de 

mar mais elevado do pleistoceno, há aproximadamente 120.000 anos [...]. 

Neste caso a fase regressiva do mar [...] teria ocasionado o secamento da 

laguna e, posteriormente com a transgressão marinha holocênica, que 

atingiu seu auge a 5500 anos [antes do presente], a laguna teria voltado a 

existir (p. 35).  

 

Imaginar também como seria o começo da vida desse povo na Ilha, ou no entorno da 

lagoa, hoje, pode parecer algo idílico, que se aproximaria do paraíso. Aqui existia uma fartura 
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de peixes e animais silvestres, mel, plantas, frutas da floresta e espaços para as pequenas roças 

que supriam as necessidades da sobrevivência humana. No entanto, sabe-se que a vida nessa 

época remota não era muito amistosa. Nas palavras de Piazza (1983), 

O homem pré-histórico, representativo dos grupos ceramistas, fixou-se, 

pois, naquelas áreas onde a subsistência foi grandemente facilitada pelas 

condições locais, à beira-mar (onde a coleta, a caça e a pesca não são 

difíceis) e, da mesma forma, nas margens dos rios facilmente navegáveis. 

Um ou outro grupo ceramista vai ser encontrado em outras condições: é o 

resultado do seu nomadismo, traduzido em herança cultural ou por força de 

pressões de outros grupos (p. 67). 

 

Oficina lítica com marcas sobre granito, localizado no “riacho do Filomeno”, entre o ponto 8 e 9 (Foto: 

Esdras Pio, 2014). 

 

Existem na Costa da Lagoa vários vestígios dos povos de sambaquis, alguns já 

bastante destruídos pela ação do homem ou desgastados pela intempérie. Há também muitas 

marcas líticas de afiamento em diferentes lugares e não é raro encontrar ferramentas de pedra 

polida. De todos os sambaquis da região da lagoa, o mais estudado cientificamente é o da 

Ponta das Almas
35

, datado em aproximadamente 4.000 anos. É o maior da região com quase 

quatro metros de altura e está localizado no final de uma ponta de terra que se lança para 

dentro da lagoa, com pequenas praias e matacões (rochas soltas) intercaladas ao seu redor. É 
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 A Ponta das Almas, no início do século XX, era considerada como parte da Costa da Lagoa. 
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um artefato que, pela sua altura, posicionamento e tamanho, produziu um dos locais 

vivenciais mais procurados na região por milênios. Não foram encontrados vestígios 

cerâmicos em nenhuma das escavações que ali foram feitas (Beck, 1972), o que leva a ser 

uma ocupação de pré-ceramista. De todas as funcionalidades já determinadas sobre esse 

objeto pela arqueologia, a Ponta das Almas serviu para ações fúnebres, para acesso ao 

alimento marinho e para a segurança do grupo que ocupava.  

 Os chamados Homens do Sambaqui - denominação da primeira tradição de humanos 

desta região - eram “caçadores e coletores, especializados em fruto do mar”. A segunda 

tradição são os Itararés, que já utilizavam a cerâmica de forma utilitária e sem nenhuma 

decoração. Os da terceira tradição, segundo Piazza (1983), seriam “[...] os indígenas da 

grande nação tupi-guarani, da ‘língua geral’ e que, regionalmente, vão ser denominados de 

‘carijós’” (p. 73). Esses foram os que tomaram contato com o homem branco navegador/ 

colonizador e estavam pela ilha e pelo litoral do continente todo. Não se sabe ao certo sua 

quantidade, mas eram milhares. 

Faço essa abordagem do homem primitivo na perspectiva de imaginar, pela sua 

natureza nômade, que para se chegar e sair da ilha, ele necessitaria de um tipo de objeto que a 

nossa história não esclarece (Calippo, 2011). Sabe-se que há vestígios Chineses
36

 de pequenas 

canoas que datam até 8.000 anos, mas no Brasil não há uma comprovação material tão antiga 

que corroborasse na afirmação definitiva sobre essa possibilidade do homem do sambaqui ou 

da tradição Itararé possuir um objeto para navegação. Tudo indica que eles tinham 

ferramentas para construir um objeto que poderia ser melhor que um pedaço de madeira que 

flutuasse, como uma jangada ou uma canoa. Os primeiros relatos dos navegadores europeus 

que passaram aqui é que descrevem essa característica afirmando que os Carijós eram 

excelentes navegadores e possuíam canoas escavadas e de cascas de árvores.   

 

  

                                                           
36

Disponível em: <www.hsw.uol.com.br>. Acessado em 2013. 

http://www.hsw.uol.com.br/
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Imagens que lembram o passado 

Marcas de caneluras nas rochas graníticas da Praia do Sul (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Sobre esse conjunto de rochas graníticas na Praia do Sul na Costa, formaram-se 

caneluras certamente pelo desgaste da água sobre a rocha. Nesse caso, a ação pluviométrica 

pode não ser tão importante, devido ao posicionamento dessas rochas específicas que recebem 

as ondas de sul de frente em uma região de maior profundidade da lagoa, pois foram 

esculpidas com o passar dos anos, também, pelo movimento das águas da lagoa. Incluo essas 

imagens, que demoraram séculos para serem esculpidas, pois convivem na atualidade como 

lembranças que mostram o dinamismo da natureza, implacável, e produzem a sensação de que 

por aqui as coisas nem sempre foram muito calmas e que continuarão mudando. 

Lembrar do movimento marinho parece uma imagem extemporânea ao trabalho, mas 

não o é se considerarmos a condição limitada de espaço em que a Costa está situada e que 

qualquer evolução no nível da maré da lagoa ou das condições de suas águas modifica as 

condições de vida da população que vive no seu entorno e que isso tudo interfere na 

navegação. Essa linha de água é acompanhada com precisão por quem vive sobre ela. É ela 

que determina se há mais ou menos espaço para o trabalho em terra e se é mais fácil ou mais 

difícil executar várias tarefas do ambiente náutico, dentro e fora da lagoa. É no entorno dessa 
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linha que as relações se complexificam, se tornam dependentes, contém as maiores polêmicas 

e que é alvo de muita disputa atual e histórica. 

Lagoa de Cima e Costa da Lagoa vista do Morro da Costa da Lagoa, de 496 metros de altura (Foto: 

Esdras Pio, 2013). 

 

Ao olharmos para a Costa hoje, bem que poderia lembrar como era esse lugar na pré-

história humana. A visualidade da mata que hoje está em estado de regeneração formula, 

junto com outros vestígios, as imagens da pré-história na localidade. Foi este lugar que o 

homem primitivo encontrou quando chegou aqui e, certamente, também aguçou o olhar 

europeu. 

 

Os primeiros colonizadores vicentistas 

 

Depois de várias tentativas de povoamento por vicentistas, desterrados, náufragos e 

missionários, durante o século XVI e metade do XVII, o primeiro povoador oficial, o paulista 

Francisco Dias Velho, é considerado o fundador do povoado Nossa Senhora do Desterro 

(atual centro de Florianópolis). Chegou aqui com a família, com um agregado branco e mais 

de quinhentos índios domesticados (Piazza, 1983), por volta de 1654 ou 1662
37

 e ocupou 

primeiro a região do continente. Anos mais tarde, mudou-se para a ilha, por ser um lugar mais 

seguro. Em 1673 foi para São Paulo e mandou de lá mais de cem homens para fortificar sua 

povoação. Somente em 1679 requereu duas léguas de terra onde já tinha erguido uma igreja 

(onde hoje está a Catedral Metropolitana, no centro de Florianópolis), determinando a 

sesmaria de Nossa Senhora do Desterro. Suas terras eram do atual Centro da Ilha, passando 
                                                           
37

 Segundo relato de Louis Isidore Duperrey (Berger, 1979), quando passou pela ilha em 1822, dizia ser 1654, 

enquanto que Piazza (1983) diz que ele saiu de São Paulo em 1662. 
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pela Agronômica, Trindade, Córrego Grande, até o bairro da Lagoa da Conceição e parte do 

lado sul da ilha, interligados por caminhos e trilhas que formaram as primeiras passagens 

cortando a ilha de um lado para outro, no sentido oeste/leste. 

Com a sua morte trágica, assassinado por corsários, a “póvoa Desterro” entrou em um 

período de decadência. Muitos dos seus familiares voltaram para São Vicente (SP), outros 

permaneceram na lagoa e no centro com seus agregados. 

Em 1698, um segundo povoador chamado Padre Matheus de Leão adquiriu, junto com 

outras pessoas (com vinte casais), a sesmaria ao norte que confrontava com a de Dias Velho 

ao sul, a sesmaria de Nossa Senhora das Necessidades, “Da Lagoa até o Rio Ratones” 

(Cabral, 1970, p. 72). Essa área original compreenderia hoje, segundo Ferreira (2007)
38

, o 

bairro atual de Santo Antônio de Lisboa e praticamente todo o centro/norte da Ilha: 

Canasvieiras, Jurerê, Cachoeira do Bom Jesus, Ratones, João Paulo, Monte Verde e Saco 

Grande. A ocupação dessas áreas, principalmente da bacia do Rio Ratones, confirmou o 

segundo caminho em direção à lagoa
39

, de Santo Antônio até a Costa, chegando pelo 

Saquinho, que é a praia mais ao norte da lagoa. 

Portanto, podemos dizer que os primeiros colonizadores da Ilha, tanto de Desterro/ 

Lagoa, quanto de Santo Antônio/Costa, foram paulistas que vieram para cá com seus 

familiares e agregados. Certamente, trouxeram muitos escravos negros e índios amansados, 

que se juntaram com os que já estavam aqui também nessa condição.  

A ilha se desenvolveu, sem dúvida, primeiro no centro, com caminhos beirando a orla 

e baixadas. Constituindo um dos caminhos que foi bem importante e que iria até a Lagoa, 

subindo pela antiga passagem Córrego Grande/Canto da Lagoa
40

.  

 

  

                                                           
38

 Disponível em: <www.cartoriosilva.com.br>. Acessado em: 08/2013 
39

 Principalmente, por ter a lagoa como fonte alimentar conhecida por todos os povos que já moraram aqui.  
40

 Esta passagem com 140 metros de altura, aproximadamente, é mais ao sul da passagem asfaltada que 

conhecemos hoje, que tem 120 metros. 

http://www.cartoriosilva.com.br/


 
 

53 

Pintura do Joseph Bruggemann, de 1856, da antiga passagem do Córrego/Canto (Fonte: Google Images, 

2013). 

 

Algumas décadas depois, Santo Antônio e a bacia hidrográfica de Ratones teriam sido 

ocupadas, constituindo a segunda passagem histórica até a lagoa
41

, de Ratones à Costa 

subindo em direção às nascentes do Rio Ratones. 

Portanto, a diferença aproximada de uma ou duas dezenas de anos de ocupação entre 

as sesmarias de Dias Velho e Matheus Leão, não é significativa historicamente a ponto de se 

ter um desnível de desenvolvimento entre as duas áreas.  O fato é que podemos dizer que os 

dois melhores lugares para ancorar, desembarcar e embarcar na ilha eram exatamente esses 

dois lugares - Desterro e Sambaqui/Santo Antônio, em diferentes lugares dependendo do 

vento - e os dois caminhos até a lagoa são consequências naturais dos processos de ocupação, 

vide a demanda de alimento, a possibilidade de segurança e, arrisco-me a dizer, o atrativo da 

paisagem cênica que a lagoa propunha.  
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 Esta outra passagem é ao norte do morro de Ratones, com 140 metros de altura, aproximadamente, e não é a 

passagem atualmente conhecida, mais ao sul, com altura de 180 metros. 
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Ao fundo, o ponto mais baixo dos morros, no primeiro plano, a antiga passagem Costa/Ratones/Santo 

Antônio, com 140 metros de altura (Foto: Esdras Pio, 2013).  

 

O que é interessante especular sobre a Costa da Lagoa nesse momento histórico é a 

possibilidade deste espaço de vida ter sido “redescoberto”
42

, seja navegando pela lagoa, pelo 

grupo de pessoas que acompanhou Dias Velho, ou por aqueles conduzidos pelo Padre 

Matheus Leão, caminhando pela passagem que liga Ratones à Costa. É possível imaginar as 

duas possibilidades, sendo a lagoa piscosa como era, a mata com sua abundância intocada e 

uma planície entre a lagoa e o mar (hoje Parque do Rio Vermelho) que poderia ser um boa 

área de plantação e pasto comunitário
43

. Ou seja, os dois grupos eram formados pelos 

chamados vicentistas, na sua maioria, com a preocupação de povoar e tomar conta do espaço, 

seguiram sobre trilhas já desenvolvidas pelos índios em direção à lagoa. Tudo indica, pelos 

dados históricos, que já no começo do século XVII, os índios que aqui permaneceram foram 

“amansados” e escravizados. 

                                                           
42

 Pois quem “descobriu” primeiro foi o homem pré-colombiano, incontestavelmente. 
43

 Afirmam os moradores mais velhos da Costa, que o pessoal da Costa, da Lagoa, Barra e Rio Vermelho, até o 

meio do século XX, usavam essa área de forma comum, com plantação e gado. Na frente da Costa, chegou a ter 

dois engenhos de farinha nesta região, bem na beira da lagoa. 
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Figura da Ilha de Santa Catarina, com os dois supostos trajetos históricos de acesso à lagoa (Fonte: Arte a 

partir de imagem do Google Maps, 2014). 

 

Se a projeção acima, do segundo caminho para lagoa, não se afirmou plenamente, 

certamente ela não poderia deixar de existir alguns anos depois, em 1700, quando um terceiro 

povoador ocupa as terras do Padre Matheus de Leão, o lisboeta Manoel Manso de Avelar. 

Segundo Cabral (1970), ele era “[...] chefe de um numeroso clã, um verdadeiro ditador nestas 

plagas a quem temiam brancos e pretos, de qualquer condição, fazendo da sua vontade a única 

lei que por aqui vigorava” (p. 47). O governador, em vez de comandar a partir de Desterro, 

fixou-se em Sambaqui, com mais de cem agregados, e de lá comandou a província até ser 

preso em 1721. Seu pessoal permaneceu por aqui e ocupou as redondezas e a bacia do Rio 

Ratones com os sítios e suas plantações. 

Como não há dados confiáveis desse momento específico, utilizo as informações de 

Piazza (1983) que demonstra que em 1755 - já com os açorianos por aqui - havia 190 sítios
44

 

em Santo Antônio, 150 na Lagoa e 200 em Desterro (p. 154), uma boa parte deles produzindo 

farinha e tecidos com excedentes, para construir o argumento de que, provavelmente, tudo 
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 Cada sítio, segundo Piazza (1983), continha em média sete pessoas e era o espaço de terra dado ao grupo para 

o estabelecimento das edificações necessárias e das roças. 
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isso não foi construído em sete anos apenas, uma vez que a primeira grande leva de 

imigrantes dos açores só chegou aqui em 1748, em estado deplorável, e levaram alguns anos 

para se estruturar. Ou seja, a história contada através da literatura atual não esclarece quantas 

pessoas do grupo do Dias Velho ou do Padre Matheus Leão/ Manso de Avelar, ficaram por 

aqui em condições de subsidiar suas vidas. Mas, pode-se imaginar que os dois caminhos em 

direção à lagoa já estavam consolidados e que, portanto, a Costa da Lagoa - e a região da 

lagoa, como um todo - já teria seus “sítios” antes mesmo da chegada dos açorianos. 

Para o escoamento da produção dessa época, do feijão à farinha, os moradores da 

Costa devem ter usado as duas ligações, que permitiram o desenvolvimento de sítios ao longo 

dos dois caminhos. A diferença para a Costa, sendo o ponto mais ao norte da orla da Lagoa, é 

que compensaria ir para Desterro pela passagem de Ratones, para chegar em Santo Antônio e 

de lá ir de barco. Ou, mesmo, utilizando as informações de Várzea (1985) do começo do 

século XX, que dizia que o rio Ratones era navegável, que tinha um “[...] movimento fluvial, 

que consta de canoas de voga e outras, botes e lanchões de 15 a 20 toneladas, todos em 

contínuas viagens de comércio entre Desterro e o arraial” (p. 123), podemos imaginar que o 

pessoal da Costa poderia deslocar seus excedentes já a partir do rio Ratones, antes mesmo de 

chegar a Santo Antônio. 

A Freguesia de Santo Antônio ficava mais próxima da Costa, se imaginarmos a 

dificuldade de transporte por terra, do que ter que levar para freguesia da Lagoa de barco, 

alugar uma tropa de burros e aí levar ao centro de Desterro por terra através de um caminho 

com as mesmas dificuldades de terreno. Até a metade do século XX era muito comum para os 

moradores da Costa se deslocarem pelo morro primeiro para acessar o outro lado e então se 

deslocar de canoa, a pé ou de carroça, até o centro. Existem muitos relatos ainda hoje que 

comprovam essa possibilidade e são confirmadas pelas marcas nos morros de várias 

passagens, não só para Ratones, com dois caminhos ainda em uso, como para o Saco Grande, 

com três caminhos diferentes, dois deles sendo utilizados até hoje. 

 

Silva Paes e a imigração açoriana e madeirense  

 

Em 1738 a Coroa Portuguesa cria a Capitania da Ilha de Santa Catarina. Retira a 

jurisdição de São Paulo, localiza seu comando no Rio de Janeiro, e designa o Brigadeiro José 

da Silva Paes como governador da Capitania. Com o objetivo de levantar fortificações na Ilha 

e no Rio Grande de São Pedro, atual cidade de Rio Grande, como esclarece Piazza (1983): 
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Para que estabelecimento de tamanha importância política sobrevivesse, era 

necessária a implantação de uma estrutura social e econômica, e, para tanto, 

formulou e desenvolveu uma ação que se concretizou na vinda de “casais” 

açorianos, que se fixam ao longo do litoral catarinense, a partir de 1748, 

ocupando o vazio territorial existente, e dando cobertura efetiva à doutrina 

de “uti-possidetis”, que vinha sendo defendida pela política exterior 

portuguesa (p. 124). 

 

O Brigadeiro Paes projeta e constrói as fortificações, mas não sem antes alertar a Corte 

de Lisboa de que “fortalezas sem gente é o mesmo que corpo sem alma”, como escreve Piazza 

(1992, p. 50), repetindo as palavras do governador ditas em 1738.    

Imigraram quase seis mil pessoas que saíram de diferentes Ilhas dos Açores e Ilha da 

Madeira. Chegavam, depois de dois a três meses, em média, no mar, estropiados, doentes, 

com escorbuto e passando fome. Das duas primeiras levas, em 1748, morreu quase um quarto 

das pessoas na viagem e outro tanto em terra depois de chegar. Foram várias levas até o ano 

de 1756. A última, vindo da Ilha da Madeira, naufragou perto de Salvador, com 535 pessoas. 

Segundo documento da época transcrito por Piazza (1992), sobreviveram “[...] 11 

mulheres e o número de homens não se pode averiguar ao certo, [...] deixando sepultado no 

fundo do mar o capitão, e muito mais da metade das pessoas que havia conduzido” (p. 458). 

Outro naufrágio importante dessa fase histórica aconteceu nas proximidades da Ilha de Santa 

Catarina, em 1751, quando o Governador da época, Manuel Escudeiro, obrigou 250 

imigrantes a reembarcar à força para o Rio Grande: perto do que conhecemos hoje como 

Ponta dos Naufragados, o barco bate nas rochas e sobrevivem apenas 77 pessoas.  

Para que essa migração acontecesse com organização, o Conselho Ultramarino produz 

uma série de normativas, “[...] de onde surgirão os documentos norteadores do povoamento 

em análise” (Piazza, 1992, p. 69), que regulamentava todo o translado de pessoal nos navios, 

até como se procederia na chegada, em terra, na distribuição das terras, do cuidado com a 

segurança, “[...] principiando pela Ilha de Sta. Catarina como mais exposta a alguma invasão, 

e depois o Rio Grande de S. Pedro [...]” (ibidem, p. 73). Em um desses documentos, pede ao 

Brigadeiro Paes que execute as condições necessárias para o bom estabelecimento dos casais, 

entregando-lhes um pedaço de terra e uma ajuda material: 

[...] Desses lugares com os seus ranchos e casas de taipa cobertas de palha, 

mandará logo o Brigº. por pronto dous a três para nele se acomodarem os 

primeiros casais q. forem chegando, e pª. q. se achem logo repassados das 

injúrias do tempo, enquanto com a própria indústria se não provem de 

melhores cômodos se remetem entre as mais ferramentas, duas fechaduras 

pª. as portas de cada hum” (idem, p. 76).  
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Fechadura de porta rebitada, sem nenhum tipo de parafuso, encontrada na Costa da Lagoa (Foto: Esdras 

Pio, 2013). 

 

Dessas seis mil pessoas que vieram no período, estima-se que aproximadamente mil e 

quinhentos ficaram na Ilha de Santa Catarina. Essas pessoas ocuparam a ilha inteira e 

trouxeram sua vontade de trabalhar a terra e explorar a pesca como forma de subsidiar suas 

vidas. A cobertura vegetal da ilha foi consumida sem precedentes e não demorou um século 

para demonstrar que aquele modelo de exploração não era sustentável.  

No mar, além das pescas sazonais que eram fartas, foram estabelecidos seis núcleos de 

pesca de baleias no litoral de Santa Catarina, as “armações baleeiras”, para produção do “[...] 

óleo de baleia destinado à iluminação pública e particular, as demais partes do cetáceo 

destinados à saboaria, aos curtumes, aos estaleiros e às construções como liga de argamassa 

[...]”, segundo Piazza (1983, p. 194). Um dos núcleos na Ilha, na fazenda de Santa Anna da 

Lagoinha (Praia de Armação), em 1772, perto da Lagoa do Peri, “com 46 escravos” (Idem, p. 

201). Esse período econômico e a forma de pesca também não durou além de 1851, pela 

diminuição contínua do número de baleias, mas “[...] veio dar uma mão-de-obra já bastante 

afeita às lides marinhas ao trabalho da pesca da baleia” (Ibidem, p. 202) para esses açorianos/ 

madeirenses. 

Consagrada a evolução de povoamento anterior já descrita, em 1750 há o 

desmembramento da freguesia Nossa Senhora do Desterro (Centro) para a criação da 
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freguesia Nossa Senhora da Conceição da Lagoa (Lagoa da Conceição) e, em 1755, é fundada 

a freguesia Nossa Senhora das Necessidades (Santo Antônio de Lisboa). Somente no século 

seguinte, em 1809, Desterro é novamente desmembrada na freguesia de Nossa Senhora da 

Lapa do Ribeirão (Ribeirão da Ilha) e, em 1838, na Nossa Senhora Da Santíssima Trindade 

(Trindade). Em 1831, é a vez da Conceição da Lagoa ser desmembrada para o surgimento da 

freguesia de São João Batista do Rio Vermelho (Rio Vermelho). Em 1835, a freguesia das 

Necessidades tem seu desmembramento para a criação da freguesia de São Francisco de Paula 

de Canasvieiras (Canasvieiras).  

Em 1833, o administrador da Província já alertava sobre o crescimento da ilha, como 

transcreve Piazza (1992):  

À medida que a nossa agricultura se vai acanhando da parte da Ilha, onde 

além da falta de indústria para aproveitar convenientemente as terras, se 

sente a escassez de lenha para o fabrico de gêneros preparados a fogo; ela 

tende a alargar-se para a terra firme (p. 441). 

 

Além de toda a agricultura que necessitava de desmatamento para sua execução, os 

engenhos e o ambiente doméstico também necessitavam de lenha, havia a exportação de 

madeira para móveis e para a indústria naval e lenha para o Uruguai. Isso fez com que 76 % 

da ilha fosse desmatada, segundo Caruso (1990), e também uma boa parte das encostas do 

continente. Ou seja, na primeira metade do século XIX, a ilha já estava em decadência 

econômica pela falta de lenha para todos os tipos de consumo, como também de madeira para 

construção de barcos e canoas. A decadência econômica também foi motivada pela falta de 

competitividade dos produtos manufaturados da região com os produtos industrializados de 

outras regiões do país. 

 

A vida náutica e agrícola  

 

Da chegada dos imigrantes até a construção da ponte Hercílio Luz, em 1926, portanto 

por quase cento e oitenta anos, a ilha se manteve na sua condição agrária, com o meio náutico 

como forma dominante de se locomover e transportar por grandes distâncias, e com a pesca 

como a segunda atividade mais desenvolvida. Como aborda Várzea (1985), sobre os 

habitantes da Ilha, onde afirmava que as atividades de reprodução da vida se dividiam  

 

[...] entre a pesca e a roça, das quais tiram todos os meios de subsistência. 

[...] As pescarias ativas começam, na Ilha como no continente, pela quadra 

invernal, conforme anteriormente se viu, pois nos meses que se estendem de 
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setembro a abril, o povo - à exceção dos homens propriamente 

embarcadiços, que andam em navios de vela da grande a pequena 

cabotagem, nos vapores e embarcações miúdas do tráfego pelos rios e baías 

- entrega-se aos labores agrícolas, só indo ao mar, que é menos fértil então, 

pelas manhãs e pelas tardes, a um ou outro lanço das redes, à pesca a linha 

ao largo ou junto aos ilhotes vizinhos (p. 159). 

 

A importância da navegação, numa época em que não se tinham estradas nem a 

comunicação que temos hoje, era algo essencial que não se poderia, nos moldes econômicos e 

sociais daquela sociedade, privar da sua existência. Todo o comércio, o escoamento e a troca 

de produtos, a comunicação governamental e privada, o contato com outros povos, passava 

pela capacidade geográfica de se ter um ancoradouro seguro, e isso é o que havia entre a ilha e 

o continente. 

Todos os barcos que navegavam pelo sul do Brasil sabiam da importância do porto de 

Desterro
45

. Principalmente para quem ia seguir para o sul, devido à dificuldade que o litoral 

do Rio Grande do Sul sempre apresentou, com nenhuma opção segura para se abrigar. Tinha-

se Laguna, ainda em SC, a entrada da Lagoa dos Patos, na barra do Rio Grande - que não era 

qualquer embarcação que entrava - ou a foz do Rio da Prata, na Argentina. O reabastecimento 

ou manutenção contínua dos barcos fazia com que muitos, que não tinham a ilha como 

destino, também acabassem ancorando por aqui. 

Segundo Cabral (1979), no relatório de João Alberto Miranda, de 1796, governador da 

época, afirmava que “[...] o porto da Desterro fora frequentado por 116 embarcações, sendo 

da Capitania o mais procurado, pois acusava o de São Francisco, apenas 13; e, o de Laguna, 

45 entradas e 36 saídas” (p. 390). O porto de Desterro tinha uma entrada mais segura pela baía 

norte e era muito movimentado pela produção agrícola na ilha no seu auge. 

Alguns anos depois, as informações já eram mais específicas sobre o porto de 

Desterro: 

Em 1812, o movimento do porto acusou 65 embarcações, todas a vela, é 

óbvio, sendo 51 nacionais e 14 estrangeiras. Das nacionais, 6 eram 

bergantins, 22 sumacas, 17 lanchas, 5 hiates e 1 penque; as estrangeiras 

foram 6 bergantins, 4 galeras, 2 navios, 1 lancha, 1 placa. Dessas 

predominavam as americanas, com 4 galeras, 3 bergantins e dois navios; os 

restantes eram todos espanhóis. Dos americanos, 1 se dirigia para a Cidade 

de Boa Esperança, 1 para Havana, 2 para o Rio Grande, 1 para o Oceano 

Pacífico e 4 eram da pesca da baleia. Os espanhóis se destinavam 3 para 

Montevidéu e 1 para o Rio de Janeiro (Cabral, 1979, p. 310). 
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 Entenda-se aqui a baia norte. 
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Muitos dos que passaram por aqui foram importantes personagens da história mundial 

e do Brasil. 

Nos começos do século XIX, muitos navios também passaram pelo 

Desterro, alguns altamente recomendados pelos Vice-Reis aos 

Governadores, como, em 1800, o Geógrafo e o Naturalista, barcos que 

faziam a volta ao mundo, em expedição sob o comando do Cap. Baudin; e o 

Neva, em viagem para as possessões russas na Ásia, recomendado, em 

1807, pelo Conde dos Arcos ao Governador D. Luís Maurício da Silveira, 

navio que havia trazido a bordo Langsdorff, expedição esta sob o comando 

de Krusenstern, e que Taunay diz ter chegado a Santa Catarina a 18 de 

dezembro de 1803. [...] o próprio imperador D. Pedro I aqui desembarcou 

para seguir para o Rio Grande, em 1826, e quando de lá voltou, no ano 

seguinte [...] (Cabral, 1979, p. 391). 

 

Ainda segundo Cabral (1979), Desterro tinha os seus proprietários de barcos, ditos 

armadores, que além de fazerem o comércio entre portos, eram pessoas donas de casas de 

negócios que deixavam os seus lucros por aqui e que não eram poucos.  

Na segunda metade do século XIX navios a vapor também começaram a disputar o 

transporte, inclusive o de passageiros. A travessia do Rio de Janeiro para Desterro, por 

exemplo, que levava de sete a dez dias (dependendo das condições do mar) nos barcos a vela, 

era feita em menos de três dias nos vapores.   

 

Portos e atracadouros das baías norte e sul 

 

O deslocamento náutico era de tal ordem que Várzea (1985) dedica um capítulo inteiro 

de seu livro “Santa Catarina - A Ilha”, escrito na virada do século XIX para o XX, para a 

descrição da qualidade das duas baías localizadas entre a ilha e o continente. Utiliza dados e 

informações detalhadas do relato do Almirante João Justino de Proença
46

 que localiza 

ancoradouros e portos específicos dentro da baía norte e da baía sul. Na baía sul, define 

Coqueiros como ancoradouro “digno do melhor porto da província”, o saco de São José como 

“suficientemente espaçoso”, o saco de Maruí, perto da barra, que precisava “indispensáveis 

melhoramentos”, o porto de Massiambú, que poderia receber os maiores vapores da época 

para embarcar gado do Rio Grande para o Rio de Janeiro, e o porto de Desterro, que receberia 

navios de até 15 pés de calado, dependendo da maré. Aborda o movimento das pequenas 

embarcações, “lanchões, botes, lanchas, baleeiras, canoas de voga e outras” (p. 132), e garante 

que o espaço da baía sul, pela sua profundidade, poderia receber “as maiores embarcações do 
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 Diretor da repartição da carta marítima, de 1906 a 1907, da Marinha do Brasil.  
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globo” na época (1900, aproximadamente). A baía norte, que “em tudo é muito superior à do 

sul”, principalmente pela facilidade de entrar, era um porto seguro:  

“Todas as embarcações, pois, mesmo as que se acham a grande distância, 

correm a abrigar-se no ancoradouro da barra do norte de Santa Catarina, 

sempre pronto a recebê-las, debaixo de qualquer tempo, a qualquer hora, e 

em quaisquer circunstância que sejam. Que sensação agradável, que prazer 

compensador não é aquele que sente o coração do marinheiro, quando, 

tendo consumido dias e noites na luta titânica dos elementos desencadeados, 

avista aquele alteroso Arvoredo, as altas cumiadas do Ribeirão e do 

Cambirela, e, fazendo direta rota, com suma confiança, para o imenso claro 

que se lhe apresenta, vai vendo aquelas montanhas se lhe crescerem, aquelas 

ilhotas a se aproximarem, aquele mar encravado substituindo o mar 

tempestuoso, e depois, os habitantes pelas praias, as plantações espalhadas 

pelos morros, e afinal abrigo, o ambicionado abrigo, sonho do seu navio já 

meio desmantelado, da sua equipagem já meio morta de fadiga! Nos 

ancoradouros dos Ratones, de Sambaqui, das Caieiras, do Saco de São 

Miguel, da Praia de Fora, dos Barreiros, da Ponta do Leal, enfim, do 

Desterro, tudo sorri ao marinheiro! Uma vez reconhecida a terra, pelo 

alteroso da Ilha, pela posição do Arvoredo e seu farol, o ingresso em Santa 

Catarina é infalível, completamente infalível... Inúmeros são os navios, e 

inúmeras as vidas que tem sido salvas, mediante a felicíssima posição 

hidrográfica de Santa Catarina, sem dúvida admissível uma das melhores do 

mundo” (Almirante Proença apud Várzea, 1985, p. 135). 

 

Ao continuar da sua descrição, define Sambaqui como o melhor fundeadouro da Ilha, 

que chegou a ter uma casa de alfândega fundada em 1854, devido ao grande número de 

mercadorias que por ali passava. Observa que o Saco da Armação pode receber grandes 

navios “a duas amarras da praia, defronte a capelinha da Piedade” (p. 136), que o porto de 

Caieiras recebe navios de carreira e tem uma “posição notável”, que a enseada de São Miguel 

precisa de escavação, pois é “um excelente abrigo”, e o ancoradouro de Santa Cruz, defronte a 

Inhatomirim, com 22 a 35 pés de profundidade, ancorariam “grandes couraçados”. Termina 

dizendo, de forma ufanista, das melhorias como dragagem e estruturas necessárias, projetando 

para as baías, nas palavras de Proença, “todo o material flutuante do comércio marítimo do 

globo e agasalhar 5.000 navios de grande porte fundeados, ou 20.000 se estiverem amarrados 

ou em docas” (p. 138).  

Vale lembrar que na época desse relato os navios não eram grandes como hoje e que já 

havia um intermitente comércio de cabotagem pelo litoral do Brasil e com nossos países 

vizinhos, Uruguai e Argentina. No centro de Desterro já funcionava, desde 1832
47

, a Casa da 

Alfândega, para controle de mercadorias. 
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 Disponível em: <www.receita.fazenda.gov.br>. Acessado em 10/2013 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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Com a chegada da segunda grande leva de imigrantes, alemães e italianos 

principalmente, formava-se o início da industrialização de Santa Catarina. Em Desterro foi 

criado um complexo industrial perto do porto, com uma fábrica de pregos, engenhos 

vaporizados, de café, farinha e milho. Havia também uma companhia de navegação local, 

fundada em 1895 por Carl Hoepke, que chegou a ter quatro navios, que faziam diferentes 

trajetos do Rio de janeiro a Laguna. Junto ao complexo industrial tinha um estaleiro de nome 

Arataca e um cais do porto denominado de Rita Maria
48

, que dava apoio aos navios. A 

companhia fechou na década de 1960 quando as rodovias do país tiveram seu 

desenvolvimento melhorado e ganharam o translado de mercadorias e passageiros. O 

complexo industrial foi sendo desativado e o porto fechou em 1964, junto com as duas casas 

de alfândegas (Sambaqui e Florianópolis). 

Muito próximo do porto de Desterro, “em 1872, a passagem para o outro lado (da Ilha 

para o Estreito) era feita por uma baleeira, nos dias de vento, e por um batelão, nos dias de 

calmaria” (Cabral, 1979, p. 402). Os anos se passaram e chegaram a ter mais de “oito lanchas 

do Senhor Vicente”
49

 fazendo a travessia do cais Rita Maria e também do trapiche Miramar, 

na frente da praça XV. Todas as embarcações, em seguida da inauguração da ponte Hercílio 

Luz, em 1926, deixaram de funcionar.  

 

A ponte, o empobrecimento e a vida em dois lugares  

 

A ponte Hercílio Luz, por sua vez, o grande símbolo paisagístico de Florianópolis, é 

um marco na vida da Ilha e do Estado. Ela permitiu o deslocamento automotivo pela ilha 

forçando a melhoria de suas ruas e estradas e, por outro lado, alterou toda aquela dinâmica 

náutica e marítima que começou a decrescer nas duas baías, em um ritmo proporcional ao 

desenvolvimento das rodovias e estradas até as comunidades mais distantes. A necessidade do 

transporte náutico era reduzida à medida em que as estradas eram construídas ou melhoradas. 

A tendência de trocar o barco pelo automóvel/caminhão ocorreu no Brasil inteiro. 

Como confirma a publicação Patrimônio Naval Brasileiro: “[...] A evolução nos meios de 

transporte fez com que os barcos fossem paulatinamente substituídos em quase todo o país 

pelos ônibus e caminhões” (IPHAN, 2012, p. 11). Mas, ver como “o melhor porto do Brasil” 

50
 se diluiu na sua importância é motivo para se pensar. É incrível verificar que o que 
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 Nome hoje do terminal rodoviário, que está situado em frente à posição geográfica do antigo porto.  
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 Disponível em:<www.cfh.ufsc.br >. Acessado em: 11/2013. 
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 Nome do livro do Almirante Justino Proença. 



 
 

64 

aconteceu foi exatamente o contrário do que se projetava para barcos maiores, se observarmos 

esses cem anos que nos separam do relato do Almirante Proença. Ainda hoje, algumas 

enseadas são ocupadas por barcos pequenos de pesca, para o transporte turístico, lazer, mas, 

certamente, são subutilizados no seu potencial de ancoragem e recebimento de barcos.  

A agricultura na Ilha, que era desenvolvida em pequenos sítios, já havia diminuído no 

decorrer do século XIX inteiro, pelo esgotamento nutricional de suas terras e pela falta de 

lenha para abastecer os diferentes engenhos. Esse processo durou até a metade do século XX 

quando sobraram poucos engenhos de farinha e de aguardente com características comerciais. 

Apesar da ponte e das estradas que foram se ampliando para todos os cantos
51

 da ilha, o que 

facilitaria o deslocamento de produtos, as duas atividades dominantes, pesca e agricultura, não 

tinham condições de sustentar uma economia forte. A vida na ilha, nesse momento, não foi 

fácil. Não havia emprego nem indústria e, pela avaliação unânime dos mais velhos da Costa, a 

pesca aqui “não valia nada” e a agricultura, também, não conseguia competir com produtos 

industrializados de outras regiões do país. Serviam apenas para subsistência familiar e para o 

escambo entre as famílias e regiões. Não se vendia, só se trocava, como ainda lembra Índio 

(58 anos), falando sobre a vida dos seus pais e da época de sua infância: 

Quando se parou de plantar, parou de vez. Os engenhos foram terminando 

a cultura e o pessoal foi parando. O pessoal plantava e nem vendia, era pro 

consumo. Você não vendia feijão, você não vendia farinha, não vendia 

nada. Você pegava o peixe, pegava o camarão, tinha o feijão e a farinha. E 

viver sem luz... Você fazia comida todo dia, você não guardava. O peixe 

você escalava com bastante sal e comia cozido: peixe escalado seco, que 

podia ter quinze ou vinte dias. 

 

Como não havia emprego para todos por aqui, os homens da Ilha e do litoral de Santa 

Catarina, durante quase todo o século passado, tiveram que buscar trabalho em outras regiões, 

formulando uma das migrações mais conhecidas do litoral brasileiro: a do catarinense para o 

Rio Grande do Sul, para trabalhar na pesca. Nas palavras de Vânio (77 anos), pescador 

aposentado, fica claro o motivo:  

Trabalhei vinte e cinco anos no Rio Grande, porque aqui não dava pro cara 

viver. A pescaria aqui não tinha valor, aqui não tinha nada. Minha casa ali 

era cheia de badejo, era peneira de camarão secando. Comida existia 

muito, não faltava nada, mas não havia dinheiro. 
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 Pessoalmente, acompanhei dois lugares na ilha, na década de 1980, serem abertos para desenvolvimento de 

acessos para carros: a subida da Praia Brava e a lateral do canal na Fortaleza da Barra da Lagoa. A Costa é uma 

das poucas comunidades que até hoje não há acesso para carro, por decisão deliberada comunitariamente. 
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Esse movimento, apesar de forçado, consagrava o domínio que essa população possuía 

dos fazeres no mar e que permanece, como demonstra o deslocamento, ainda hoje, de muita 

gente do litoral para trabalhar embarcado em traineiras de pesca em alto mar, através dos 

maiores portos do Brasil. No passado muitos foram para a Lagoa dos Patos, para a cidade de 

Rio Grande, onde havia indústrias de beneficiamento e enlatamento do pescado que 

processava muito do que se pescava em alto mar. Passavam temporadas ou anos pescando 

nesses lugares, como relata um barqueiro da Cooperbarco, Naelso (70 anos): 

Eu pesquei muito tempo no Rio Grande, passei uns vinte anos lá. Décadas 

de setenta, oitenta. Fui para Rio Grande com uns quinze anos. Eu e o Valdir 

fomos junto. Lá já foi gente não sei quantos anos atrás. Já tinha gente lá a 

cem anos, duzentos anos. Quando nós fomos, já tinha ido nosso avô, já 

tinha ido nossos pais, depois é que nós fomos, já tinha ido duas gerações. 

 

O pessoal da Costa da Lagoa, especificamente, deslocava-se para as cidades de Rio 

Grande e São Lourenço, no Rio Grande do Sul, mas também para Itajaí, Santos/SP e, até, no 

Rio de Janeiro, em traineiras de cinquenta, cem, duzentas toneladas de deslocamento, na 

pesca de diferentes peixes (corvina, brota, cação, atum e, principalmente, tainha, anchova e 

sardinha, nas suas respectivas safras). Os que iam para Lagoa dos Patos, chegavam a levar 

barcos próprios e redes para diferentes peixes ou para pesca do camarão. Era comum o 

aluguel de casas e galpões por sujeitos da mesma região ou usar o próprio barco como 

moradia, mesmo sem a cabine.  

Na metade do século XX, as coisas não eram fáceis nem para se chegar a esses 

trabalhos, como conta Darci (82 anos): 

Dei dezesseis ou dezoito viagens pro Rio Grande. A primeira vez que fui, em 

cinquenta e três [1953], estava com vinte e um ou vinte e dois anos, coisa 

assim. Teve uma ocasião que levamos oito dias pra chegar no Rio Grande. 

Fomos pela praia pra sair em São José do Norte. Pela praia maré encheu e 

nós corria pelos campos. O Manoel Virgílio tinha um caminhão... Pra 

frente tinha uns quinze ou vinte [pessoas] e pra trás [do caminhão] banana. 

Aí nós levamos oito dias e a banana foi amadurecendo e nós fomos 

comendo. Corria pros combro, não dava de viajar, olha vamos arrumar 

tábuas aí, pendura um cacho... Não levava comida, pra chegar nos hotel 

pra comer... Era banana mesmo. Banana assada, banana crua, era banana 

de todo tipo [lembra, rindo].  

 

Do pessoal da Costa da Lagoa que viajava, alguns fatos e impressões ficaram 

consagrados: uma delas era que só os homens desenvolviam a migração - os casados 

raramente levavam a família e os solteiros, de vez em quando, voltavam casados. Outra 

possibilidade, desses que saíam, era voltarem com uma experiência de passar por portos 
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movimentados, inseguros, em regiões muito mais povoadas e, quando retornavam, percebiam 

a tranquilidade da vida na Costa, sua segurança e o silêncio como algo exclusivo dessa 

localidade. Quando voltavam, também, ficavam poucas semanas ou meses, mas era tempo 

suficiente para “encaminhar” ou conhecer o filho que tinha sido “encaminhado” no ano 

anterior, como definiram vários pais de família. Os migrantes quase sempre traziam uma 

pequena sobra de dinheiro e muitas histórias, como as aventuras que eles passavam em alto 

mar, ou mesmo em terra, que lhes permitem contar isso até hoje. Algumas, porém, nada 

produtivas, como conta Altamiro (73 anos), pescador/barqueiro aposentado:  

Trabalhei no Rio Grande, em sessenta (1960), uns dezoito ou vinte anos, já 

tinha dois filhos. Eu dei cinco viagens daqui ao Rio Grande, a última 

viagem de um ano e meio. A gente ia hoje pra voltar em maio. Arrumava 

dinheiro de janeiro a maio, ficava uns três mês pra arrumar um dinheirinho 

e ir embora. Dei cinco viagens nessa agonia. Arrumava casa pra trabalhar 

com o dono de parelha de pesca, com um português que tinha uma parelha 

com cinco canoas, que ele botava quinze, dez, vinte catarinas e nós 

pescávamos ali. Na época do Brizola [governador do Rio Grande do Sul], 

daqui da baixada [vila da Costa] tinha cinco trabalhadores que 

trabalhavam com ele. Nós queríamos ir embora, e tinha a revolução do 

Brizola, o dono da parelha disse “não dou dinheiro de vocês porque eu não 

tenho também. Vocês não têm peixe morto, vou dar dinheiro por quê?”. Eu 

e mais cinco camaradas ficamos mais três meses pra conseguir dinheiro pra 

voltar. 

 

Essa migração na Costa da Lagoa diminuiu muito no final da década de 1980, na 

medida em que o turismo ia se estabelecendo através dos restaurantes e transporte de 

passageiros (moradores e turistas), a criação de empregos fez com que esses que migravam 

não precisassem mais ir embora da região para trabalhar.  

 

A mudança na vida da Costa e fatos importantes 

 

Pode-se afirmar que a década de 1980, para a Costa, foi a época de mudança na vida 

da comunidade. O turismo começava a se desenvolver e muitas coisas aconteceram que 

alteraram aquele quadro de “pobreza e desesperança”
52

 que assolava o lugar. A melhora era 

visível e muita gente da Costa começou a comprar barcos motorizados: baleeiras, botes de 

vários tipos, canoas com motor de centro a diesel e algumas “voadeiras”
53

. 
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 Duas pessoas sintetizaram nessas palavras como era a vida naquele momento. 
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 Pequena embarcação, geralmente de fibra, com motores de popa a gasolina. 
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Muitas pessoas de fora compraram terrenos na Costa. A vida ganhava um novo ritmo 

em função de muitas ações públicas que foram desenvolvidas e de atitudes privadas em 

função do turismo.  

Casa de madeira, com mais de setenta anos, da família do Vânio (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Um dessas ações foi extremamente importante para a Costa. Em 1982 chegou à 

localidade a rede elétrica, serviço oferecido pela companhia estatal CELESC. A partir desse 

momento as famílias começaram a fazer seus banheiros de alvenaria, para o banho com 

chuveiro - até então os banhos eram feitos em bacias com água esquentada no fogão. As 

poucas geladeiras a gás foram descartadas e as casas começaram a ter seus aparelhos de TV. 

As casas da Costa, nessa época, eram construídas com diferentes materiais, com a 

predominância da madeira seguidas da casa de tijolos maciços, algumas rebocadas, outras 

não, contendo paredes de estuque e chão de madeira. As casas em madeira foram sendo 

substituídas por alvenaria, “para ficar igual ao banheiro”, como lembra um morador.   

Muita areia grossa da desembocadura de alguns córregos e do outro lado da lagoa, por 

toda a extensão do parque do Rio vermelho, que tinha uma areia mais fina, foi utilizada. Hoje 

em dia, isso não é mais viável, pela fiscalização mais atuante e por perceberem, com o passar 

dos anos, que o que foi feito anteriormente está se degradando pelo sal contido naquela areia. 
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Casarão da Lóquinha, feita de pedra, cal e reboco, com paredes de 70 cm de espessura (Foto: Esdras Pio, 

2014). 

 

Do processo de colonização, existem apenas duas edificações remanescentes, o 

chamado casarão da Lóquinha e um engenho de farinha na Vila Verde. Ninguém sabe ao 

certo a idade das duas construções, mas acredita-se que o casarão contou com mãos escravas 

para erguer esse sobrado de paredes de pedra e interior de madeira e estuque. 

É uma edificação com uma tipologia tradicional luso brasileira. Possui uma unicidade 

exemplar, que mereceria um cuidado especial, como comenta Isabel Kanan
54

, em conversa 

informal:  

Devido à raridade e valor cultural deste tipo de exemplar e conjunto rural, 

na Ilha de Santa Catarina, sua importância como bem cultural, 

conservação e preservação, no contexto da Costa da Lagoa e da Ilha de 

Santa Catarina seria interessante elaborar para o mesmo um projeto 

especial. 

 

O engenho, que estava em ruínas foi restaurado por uma associação de moradores 

chamada Engenho, que o faz funcionar uma vez por ano, pois possui no seu estatuto fins 

cultural e preservacionista. 
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Engenho de Farinhada Vila Verde, o único totalmente tracionado pela força humana ou animal do leste 

da Ilha (Foto: Esdras Pio, 1995). 
 

Essas duas construções são lembranças da fase agrícola que a Costa um dia possuiu. 

Em 1988, outra associação, dos moradores da Costa (Amocosta), conseguiu a 

instalação do primeiro telefone público celular do estado, que precisava de uma antena de 

vinte metros de altura e uma pessoa treinada para fazer as ligações.  

Na mesma época, outra determinação da associação da Costa teve o auxílio de um 

vereador local para o aumento da pequena represa que abastece a vila principal e todo o 

encanamento para efetivar o sistema principal de água que existe até hoje, sem grandes 

melhorias. 

Outro fato importante foi o tombamento do caminho da Costa, através do Decreto 

Municipal 247, de 06 de novembro de 1986, que preserva seu traçado e seu entorno cultural. 

Esse tombamento foi motivado porque em dois momentos distintos, na metade da década de 

1980, uma parte da comunidade organizou plebiscito para saber se a maioria queria ou não 

uma estrada do Canto dos Araçás até a Costa.  Nas duas vezes a comunidade demonstrou não 

querer o desenvolvimento dessa estrada. 

 

 

 



 
 

70 

Caminho da costa entre o ponto 9 e 10 (Foto: Esdras Pio, 2014). 

 

A prefeitura, reconhecendo a importância histórica do caminho e a decisão da 

comunidade, fez o tombamento
55

 do caminho da Costa e seu entorno cultural como forma de 

garantir sua importância. Porém, esse decreto nunca foi regulamentado ou discutido com a 

comunidade para sua normatização.   

Esse decreto acabou com a discussão sobre uma possível estrada para a localidade. 

Pelo seu impedimento legal, garantiu a manutenção do caminho no seu traçado e, por 

consequência, conservou a forma náutica como a comunidade e os turistas se deslocam na 

região. 

Duas outras ações foram definitivas: a instalação do transporte aquaviário como a 

concessão pública organizada e fiscalizada pela prefeitura e o desenvolvimento dos 

restaurantes na Costa. 
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O início dos restaurantes da Costa 

 

O maior atrativo turístico da Costa, além do passeio de barco, está na determinação 

gastronômica criada pelos seus moradores, viabilizada por um interesse que surgiu do tráfego 

turístico que iniciava na década de 1980. Nessa época só existiam três pequenos bares na vila: 

“o do Nelson, o do Barriga e o da Bia”, segundo vários moradores mais antigos. Ficavam 

todos próximos ao caminho principal da Costa. Nenhum era perto das pequenas praias da 

lagoa e só serviam lanches e bebidas.  

 O primeiro restaurante à beira da lagoa, que no seu início servia apenas camarão e 

peixe frito, foi o bar/restaurante chamado “Lacosta”. Uma ideia do Nesinho (60) que 

convenceu o seu irmão Valter a abrir esse comércio, num momento em que a Costa era “uma 

pobreza só”, como conta Nesinho: 

“Vamos botar pra nós vender uma comidinha?!” O Valter era pescador pra 

caramba. Eu falei, “sou pedreiro e tu matas o camarão que a gente não 

precisa comprar”. E ele assim: “como é que vamos montar um bar se eu 

não tenho um conto e você não tem um conto?!” “Eu faço casas por aí e 

tenho crédito nas lojas, eu faço a compra do material e vou pagando 

devagar”. “E como é que nós vamos pagar?”, perguntou ele. Eu respondi: 

“Valter, quem vai pagar não somos nós, quem vai pagar é o povo que 

frequentar”. 

  

Eles não tinham terreno e arrendaram um lote do Donato, entre a Igrejinha e a escola. 

Fizeram um chão de tijolos e postaram uma casa de madeira em cima, ao lado do rancho que 

está lá até hoje. Fizeram os bancos com pau do mato e as mesas com os restos de madeira. O 

nome do bar/restaurante foi “um rapaz do Saco Grande que inventou: ‘Barlacosta’. Ele veio e 

fez a placa do bar e cobrou por cerveja”, assegura Nesinho.  

O Barlacosta funcionou por três anos sozinho, até que o Renovato, a Néia, o Cabral e 

muitos outros abriram os seus restaurantes, demonstrando que tinha espaço para todos e que a 

partir dali aquele período de pobreza havia mudado, como conta Nesinho: 

O Valter comprou dois terrenos em Ratones e eu comprei em Ingleses um 

terreno grande com o dinheiro que ganhava ali. Compramos uma lanchinha 

em Ponta das Canas, porque era o Barriga e o Taba que ajudavam nas 

nossas compras, nas nossas bebidas. 

 

Naquele momento, com muitos restaurantes em funcionamento, a prefeitura já havia 

montado o sistema de barcos para o transporte regular, administrado pela COMCAP. Mas, 

como o transporte ficava sobrecarregado nos finais de semana, algumas tentativas de se 
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montar um transporte paralelo, para o atendimento dos bares, foram feitas. O Nesinho relata 

uma delas:  

O Renovato me chama pra gente montar uma linha pra nós [para trazer 

gente para os bares], iríamos comprar umas quatro lanchas. E eu disse, 

“Renovato, nós vamos botar uma linha de lancha, temos o restaurante, nós 

vamos ficar bem, vamos dar emprego pra um montão de gente, vamos ter 

sempre um empregado nosso... Então nós moramos em um lugar pequeno e 

todo mundo é nosso irmão... Vamos deixar isso pra outro [fazer o 

transporte], que outro tem mais chance”. E ele me disse: “é mesmo?” Eu 

não sei daonde arranquei aquilo àquela hora! Eu sinto isso. 

 

A sociedade do restaurante Barlacosta durou alguns anos até que desentendimentos 

entre as mulheres que ajudavam no bar, fizeram com que os sócios Nesinho e Valter 

dividissem o tempo de trabalho no restaurante; cada família ficava seis meses. Até que 

Nesinho resolve fazer outro restaurante, vendendo aquilo que tinha adquirido em outros 

lugares, e compra um lote na praia seca: 

Peguei o terreno em questão com a minha madrinha, a pessoa que mais 

gostava de mim na minha vida, sem ser a minha mãe, e eu comprei o 

terreno barato. Se valia quinhentos contos eu comprei por cem mil. Vendi o 

terreno no Ingleses e fiz a casa/restaurante (Coração de Mãe) e entreguei o 

primeiro restaurante pro Valter. 

 

O restaurante “Coração de Mãe” deu muito certo, como a maioria dos restaurantes da 

Costa, que estão funcionando até hoje. Nesinho comprou uma pequena pousada na Lagoa e 

hoje pensa em arrendar o restaurante: “Os rapazes [filhos] e Noemi [mulher] perderam a 

vontade. A Noemi está cansada. Nós estamos há trinta anos”, desabafa Nesinho.   

Hoje há treze restaurantes na Costa: dois na Praia Seca, dez espalhados no centrinho 

da Costa e um na Praia do Sul. Muitos deles funcionam o ano inteiro e não mais apenas no 

verão. São responsáveis por oferecerem, aproximadamente, cinquenta empregos diretos e por 

constituírem um dos atrativos do turismo na região. 

 

A história do transporte aquaviário 

 

O transporte náutico na Costa, até o final da década de 1970, era feito por quem tinha 

embarcações e não era cobrado. Os moradores “davam o que podiam”, como explicam muitos 

desses que se deslocavam para Lagoa ou outros lugares.  Uma das “caronas” mais conhecidas 

era aquela que se conseguia nos barcos que iam levar o peixe de manhã, resultado da pesca 

feita na noite anterior. Iam para a Lagoa não só os pescadores com seus peixes, mas muitas 
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mulheres com suas bacias de camarão e carne de siri para vender na ponte enquanto seus 

maridos descansavam após uma madrugada de trabalho. Na volta, todos faziam suas compras 

e voltavam no mesmo barco. As pessoas que são lembradas por esse tipo de transporte, na 

década de 1970, são o José Frutuoso e o Onófre, que tinham canoas a motor e, na década de 

1980, o Lico, o Altamiro, Nelson, Miguel, Darci, Valdir, entre outros. 

No começo da década de 1980, já havia algumas baleeiras que faziam o transporte dos 

moradores em horários pré-estabelecidos e muitas outras embarcações que faziam o transporte 

dos turistas. Alguns desses barcos eram de moradores da Lagoa e um da Barra. Os 

restaurantes foram sendo construídos paulatinamente, na medida em que evoluía o número de 

turistas na região.  

Existiam também alguns barqueiros da Lagoa e da Barra que faziam o transporte de 

material de construção para a Costa e também o transporte de pessoas. Uma das ações mais 

lembradas pelo pessoal da costa era de que esses barqueiros eram constantemente acordados 

de madrugada para levar à Costa o pessoal que chegava do Rio Grande ou que estava 

embarcado em outros portos. Como não havia telefone na Costa para avisar alguém para vir 

buscar na Lagoa, seu João Hilário e seu Cilo, na Lagoa, e seu Geraldo, da Barra da Lagoa, 

eram acionados para trazer esse pessoal. Todas essas embarcações eram baleeiras sem cabine. 

Por muito tempo isso foi assim, até que foi construído o prédio da escola na Costa e a 

prefeitura contrata alguns barcos para fazer o transporte dos professores e também dos alunos 

que já estudavam na Lagoa - até então eles iam a pé para Lagoa. A saída de manhã e a volta 

desses barcos acabaram por construir uma rotina de horários que acabou por estabelecer um 

transporte oficializado pela prefeitura, com barcos pagos que se comprometiam em fazer as 

viagens em horários pré-fixados. Estava montado o transporte aquaviário. Os primeiros a 

fazer o transporte foram o Altamiro, o Nelson e o Darci. As embarcações, todas baleeiras, 

eram abertas (sem cabine) e se utilizava uma lona para proteger os passageiros em dia de 

muito vento ou chuva. O problema é que a lona era pesada, batia na cabeça das pessoas, 

ficava suja com o passar do tempo, fazia um barulhão e todo mundo reclamava. Tinha que se 

melhorar isso e também o mau cheiro, de peixe e camarão, que sobrava daquilo que se levava 

pra vender. Tomou-se a atitude de não se levar mais pescado para venda nos barcos “da 

prefeitura” e criou-se uma armação de ferro, coberta com lona, mas que não era fácil de fazer 

nem de mantê-la inteira. O vento destruía o plástico e o barulho era ensurdecedor. Como já 

havia um movimento bastante grande na Costa em função dos restaurantes, principalmente 

nos finais de semana, a gestão do prefeito Edison Andrino resolveu criar, em 1986, o sistema 

de barcos da prefeitura, através da COMCAP. Foi comprada uma baleeira e selecionados três 
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funcionários para trabalharem naquele ano. A chegada desse barco foi muito comemorada, 

como lembra Nesinho: 

Mais tarde o Valdir trouxe a lancha
56

 da prefeitura. Quando aquela lancha 

foi pra Costa... todo mundo esperando a lancha como se esperava a maior 

riqueza do mundo. Aí, quando essa lancha chegou na Ponta Grossa, a 

minha mãe chamou dizendo que vinha a lancha grande do Valdir. Todo 

mundo via a lancha vindo. A lancha tampava a Ponta Grossa. Nos nossos 

olhos ela parecia um navio. Não tinha nenhuma parecida no tamanho. E 

hoje a Costa, como cresceu... Como ela (a baleeira) hoje é pequena. Como 

as coisas mudaram. 

 

No ano seguinte, a prefeitura comprou mais três baleeiras de diferentes tamanhos e 

todas foram cabinadas com estrutura de madeira e compensado naval. Elas ganharam os 

nomes de: PMF I, PMF II, PMF III e PMF IV. Apesar dos nomes, todo mundo chamava as 

baleeiras pelo seu tamanho: lancha grande, lancha média e lancha pequena, duas delas eram 

parecidas no tamanho. Foram contratados um total de seis pessoas para trabalhar no sistema, 

todos moradores da Costa, que fizeram pequenos cursos de aperfeiçoamento. Os horários 

foram estabelecidos pela prefeitura e o valor pago pelo transporte era abaixo do preço do 

ônibus. A Capitania dos Portos exigia, além de toda segurança de salvatagem, que os 

funcionários trabalhassem de uniforme parecido com o da marinha. Os horários foram se 

adequando, mas os uniformes, com quepe e tudo, foi difícil impor. Acabou-se aceitando o 

uniforme da COMCAP mesmo, bermuda e camiseta.  

Com a mudança da prefeitura, do prefeito Edison Andrino, que era do PMDB, para a 

do prefeito Esperidião Amim, do PDS, o sistema foi sucateado e as baleeiras que faziam o 

transporte foram deixadas em diferentes praias e o sistema foi sendo desativado aos poucos: 

quando uma embarcação estragava, era puxada pra terra pra arrumar e por ali ela ficava. Não 

se compravam as peças, a manutenção não acontecia e o pessoal da COMCAP foi relocado 

em outra atividade, por mais que as pessoas reclamassem. Naquele primeiro ano de governo 

do PDS, só uma das lanchas continuou o trabalho até não conseguir mais e o sistema de 

contrato de particulares com suas embarcações foi novamente acionado. O dado interessante 

foi que, com o sucateamento do sistema da COMCAP, foram contratadas as pessoas que eram 

cabos eleitorais do antigo PDS, partido do prefeito. Algumas dessas embarcações ainda não 

possuíam cabines e a velha lona, em dia de chuva ou vento forte, voltava a ser utilizada. 

Outras dessas embarcações, por pressão da comunidade que já havia se acostumado com os 

barcos cabinados da COMCAP, obrigaram os atuais detentores do transporte a construir suas 
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cabines. Isso durou por dois anos ou mais e, segundo pessoas que trabalhavam na 

administração do sistema, o dinheiro que se pagava aos cabos eleitorais daria, na época, para 

se comprar oito barcos novos para a COMCAP. 

 

A criação das cooperativas de barco 

 

Com a mudança na prefeitura, novamente, para outro partido, PPS, do prefeito Sergio 

Grando, o sistema da COMCAP foi restaurado com uma lancha a menos - que não deu pra 

restaurar. O transporte voltou a funcionar e em seguida foi repassado para Cooperbarco, que 

já fazia o transporte de turistas. Em 1995, a cooperativa assumiu a concessão pública do 

trajeto Lagoa/Costa sem nenhum tipo de subsídio ou estudo que orientasse sua instauração. O 

sistema foi entregue à cooperativa porque, segundo funcionário técnico da COMCAP que 

trabalhava no sistema, a prefeitura entendia que o transporte nas mãos dos moradores da 

região possuía uma relevância social local. Como também, hoje, se entende que contribui para 

preservar parte do patrimônio cultural da Ilha, no que concerne à navegação e transporte 

aquaviário.  

Essa passagem da administração do transporte não foi uma coisa simples. Nesse 

momento, muitos barqueiros trabalhavam de forma autônoma na Lagoa, fazendo seus fretes, e 

a criação de uma associação ou cooperativa (não se sabia ao certo o que seria) iria concorrer 

com esses que já estavam lá. A solução para o problema, explica Valdir (64 anos), foi 

apontada por todos: 

A montagem da cooperativa foi discutida. O falecido Lico tinha uma 

clientela muito boa, trazia dois ou três fretes e a gente ia lá e não fazia 

nada. Depois um dia se juntou o Altamiro, o falecido Lico, Deodato, 

Zequinha... Fizemos um tipo de reunião lá na ponte e “vamos fazer uma 

associação”. Pra não ficar assim... O pessoal vai pra São Paulo e quando 

volta vai pro mesmo barco, que é viajar com seu Lico, com seu Altamiro... 

O outro não levava nada. Então vamos fazer isso... Tudo é a mesma família! 

Vamos fazer a associação e todo mundo topou. Mas aí ninguém sabia como 

montar a associação. Nesse meio chegou o Ruiz Niceto, que morou na casa 

do Rubens, era metido a advogado, magrinho, era do Rio Grande do Sul e 

ele disse: “eu sei fazer uma associação, mas em vez de fazer uma 

associação, pra vocês terem direito, é bom montar uma cooperativa. Aí o 

governo ajuda; ele tem a obrigação de ajudar”. Melhor montar uma 

cooperativa, só que tinha que ter vinte e uma pessoas. Isso era pra montar a 

cooperativa do passeio... 
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A cooperativa do passeio começou seu trabalho na Lagoa e logo, em seguida, foi 

acertado com a prefeitura que ela assumiria a concessão pública do transporte aquaviário para 

a Costa, com todos os seus encargos, com a anuência de todos que trabalhavam na lagoa. 

Daquele momento até hoje a cooperativa criada pela comunidade, desenvolve o 

trabalho com os barcos e pessoal próprio. “A prefeitura nunca investiu no sistema em nenhum 

momento dessa história”, reclama um dos cooperados hoje. 

O contrato entre a prefeitura e a Cooperbarco para o estabelecimento do transporte 

sempre motivou discórdia entre as partes. Como a cooperativa “recebeu” da prefeitura a 

concessão pública de exploração, sem nenhum investimento inicial, estrutural ou de 

manutenção do sistema, foi obrigada a assumir todos os custos.  

Paralização dos barcos da Cooperbarco no terminal da lagoa (Foto: Esdras Pio, 2011). 

 

Em julho de 2011 a Cooperbarco se encontrava em uma situação financeira difícil por 

ter custos maiores que a arrecadação. Principalmente no inverno, quando o fluxo turístico 

diminui e, como disse o presidente da cooperativa na época, Vaninho (41 anos), “estamos 

pagando pra trabalhar”. A cooperativa decidiu fazer um dia de paralização para chamar a 

atenção da prefeitura e forçar uma contrapartida da prefeitura para o pagamento do 

combustível ou qualquer outro “subsídio”. A prefeitura, após a análise sobre os gastos da 
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cooperativa, decidiu pagar a dívida da cooperativa com o posto de gasolina e estudar outras 

formas de auxílio. 

Uma das questões que chamam a atenção durante a negociação com a prefeitura é a 

forma como ela demonstra entender o trabalho que é feito pela cooperativa. Para a prefeitura é 

mais um dos serviços que ela é obrigada a desenvolver de mobilidade urbana e, neste caso, 

totalmente terceirizado, onde ela cobra pelo serviço e não investe. Toda vez que a cooperativa 

forçava a contrapartida da prefeitura os agentes públicos ameaçavam aplicar a lei de licitação 

e abrir sua exploração para a iniciativa privada, forçando o recuo da cooperativa.  

A atitude da prefeitura demonstra não se importar com a possível desestruturação de 

toda uma comunidade que vive desse trabalho ou com o valor cultural, patrimonial, contido 

na vida da Costa. Esse valor nunca foi discutido nas mesas de negociação ou pensado como 

algo que necessitaria de uma observância pública para sua continuidade e preservação. 

Só no final do ano de 2013 a prefeitura assumiu o custo de transportar os alunos e os 

mais velhos que não pagam passagem, “o que já é alguma coisa”, como comenta um 

cooperado.  

 

A formação da segunda cooperativa 

 

Alguns anos depois da criação da Cooperbarco, no final da década de 1990, um grupo 

de moradores conseguiu que uma antiga estrada do parque florestal do Rio Vermelho, que 

ligaria a SC 405 até o lado leste da lagoa, que servia para o combate de incêndios, fosse 

utilizada para embarque de pessoas para a Costa.  

A utilização dessa estrada não era um consenso na comunidade, como conta Nesinho:       

Quando foram construir a estrada do campo, os próprios Tchico, Valdir 

[irmão], que são meus maiores amigos da Costa, foram contra mim e contra 

nós de abrir aquela estrada lá porque ia estragar o movimento daqui [da 

Lagoa - da outra cooperativa]. E aí eu lá achava que era um caminho, de 

mais tarde, quem não tinha condições de botar uma lancha na Lagoa [que 

exige um barco grande], botava lá. Hoje tem cinquenta e poucas lanchas lá 

e todos no verão ganham os seus cinco e seis mil [reais], então isso aí 

ajuda. 

 

O grupo que liderou essa iniciativa criou outra cooperativa, a Coopercosta, que 

desenvolve a passagem de um lado para o outro da lagoa (do campo para a Costa, como todos 

dizem) em cinco minutos de travessia.  
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Em 2003 a prefeitura oficializa o terminal lacustre com o nome “Luiz Osvaldo de 

Câmpora Filho”, mas as pessoas da Costa só o conhecem como “terminal do campo”. 

“Só se trabalha com os de fora”, tenta explicar um dos cooperados, mas não é o que 

determina a concessão pública. A prefeitura exige que eles trabalhem com três horários onde a 

tarifa é menor, R$ 2,50, para beneficiar os moradores e não ao preço do turista que é R$ 7,50.  

O aumento da tarifa da Coopercosta, igualando o preço da Cooperbarco, é o motivo da 

polêmica atual. O tempo de transporte no trajeto da Cooperbarco é de quase uma hora, 

enquanto que o trajeto dos barcos da Coopercosta é de cinco minutos e os preços são iguais 

nas duas cooperativas. A discussão não se restringe ao transporte, pois os donos de restaurante 

já estão se preparando para uma temporada com menos gente na Costa. Esta é uma discussão 

que divide a comunidade e coloca a Coopercosta em evidência, pois a Cooperbarco tem um 

gasto maior e a comunidade, segundo vários moradores, compreende o aumento de passagem 

liberado pela prefeitura para essa última. A Coopercosta, segundo alguns de seus cooperados, 

poderia ter ficado com o patamar de R$ 5,0 para o turista que o lucro seria o mesmo; ganharia 

pelo maior número de pessoas transportadas. Como diz um dos cooperados que não gostou da 

decisão: “essas pessoas irão almoçar em outro lugar. Um casal que pagaria R$ 30,0 aqui, só 

pra passagem, vai gastar isso almoçando em outro lugar”. 

A maior reclamação, porém, está no argumento de que os parentes das pessoas da 

Costa, que tinham o costume de vir à Costa, não mais o farão com tanta frequência e nem com 

o número de familiares que normalmente vinham. Valdir (64 anos), morador da Praia do Sul, 

avalia que: 

Sete reais e meio não é bom. Vai defasar o movimento... No norte da ilha, 

era tudo morador conhecido aqui na Costa, e eles vinham tudo por aqui, 

pela Coopercosta. Hoje eles chegam ali e voltam. Eram famílias que 

vinham pra Costa, eles traziam a família toda pra almoçar no restaurante, 

eram conhecidos. Pessoal de Ingleses, Canasvieiras. Quatro cinco pessoas 

a sete e cinquenta [Reais], eles voltam. A Costa perdeu com isso. 

 

A questão é complexa e mereceria um estudo comparativo desse verão (2013/2014) 

com os anos anteriores, para que se tenha uma noção mais clara das consequências para a 

economia da região.  
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Navegabilidade 

 

Para tipificar os barcos da lagoa e da Costa, especificamente, precisamos entender um 

pouco de como as águas da lagoa e o vento na região se caracterizam para a navegação e 

como alguns impedimentos físicos, naturais e antrópicos (vento, relevo, profundidade da 

lagoa e pontes, respectivamente, entre outros) impõem à embarcação um tamanho e uma 

forma que melhor se adaptaria aos diferentes usos. Essa adaptação acaba por instituir 

espontaneamente um tipo de forma ou detalhe na embarcação que acaba sendo consagrado. 

Um dos exemplos é a altura das cabines, geralmente baixas, para que o barco não tenha sua 

manobrabilidade comprometida pelo vento forte ou altura excessiva que a impeça de passar 

por baixo da ponte da Fortaleza da Barra. 

As águas da lagoa, ou seja, o “mar-de-dentro”
57

, é um local que possui características 

específicas para a navegação e possui dentro dela embarcações de diferentes tipos. Algumas 

são melhor adaptadas às condições da lagoa pela sua praticidade, navegabilidade e pelo custo/ 

benefício em mantê-la funcionando. Para melhor entender esse quadro adaptativo, esclareço 

algumas questões relativas ao ato de navegar e ao entendimento que se tem que ter das 

condições de navegabilidade em diferentes lugares, para que se tenha uma noção do objeto 

barco e suas condições de uso e depois escrevo sobre a tipificação dos barcos da Costa. 

 

Navegabilidade da lagoa, nas baías e no mar grosso 

 

O fato de ser uma lagoa não significa ter uma água tranquila e fácil para navegação. 

Existe uma movimentação de suas águas, ocasionada principalmente pelo vento, que precisa 

ser considerada, pois influencia na navegabilidade. A lagoa é diferente do mar grosso 

(oceano), que é diferente das águas das baías norte e sul, que é diferente das águas de 

qualquer rio. Saber a diferenciação é crucial para quem vai navegar e, também, como será o 

local da navegação, por questões de segurança e exequibilidade. Decididamente, quando não 

se conhece direito onde se está indo, por melhor que sejam as informações (mapas, cartas 

náuticas e meteorológicas), é importante se contar com ajuda de alguém que conhece o lugar 

muito bem ou que, pelo menos, já passou por ali com segurança. 

                                                           
57

 Segundo Rial (1988), “[...] é o nome dado à Lagoa da Conceição, distrito de Florianópolis, pelos moradores 

que nasceram ali. Chamam-na ‘mar-de-dentro’, ou melhor, ‘mare-de-dentro’, opondo-se assim ao ‘mar-de-fora’, 

o grande Atlântico que os rodeia para além das montanhas da Lagoa” (p. 7). 
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Essas diferenciações nas condições da água para navegação são formadas e alteradas 

por uma série de fatores físicos e climáticos: pelo relevo que circunda essa massa de água e 

diversifica a qualidade do vento; por suas características interiores, como profundidade, 

obstáculos submersos e o movimento dessas águas, como correntezas e marés; e a 

receptibilidade dos diferentes locais ao movimento do vento e da correnteza para formação de 

ondas. Um lugar, por exemplo, como a baía norte, pode conter várias ou todas essas 

diferenciações, em graus distintos e peculiares. 

Navegar, portanto, exige que se conheça ao máximo o local para onde se está indo, 

com a certeza que chegar, aportar ou ancorar seja de fato seguro o suficiente para o tipo de 

embarcação utilizada. De fato, o tamanho da embarcação, sua constituição material, se ela é 

aberta ou de convés fechado (estanque), se é a motor ou a vela, interfere na projeção da 

navegação. Navegar é saber adaptar o objeto flutuável às condições do ambiente e se deixar 

levar por essa interação da forma mais segura possível.  

Não é o caso deste trabalho abordar todas essas conjunções, mas farei uma rápida 

abordagem das águas das baías e do mar, para distinguir a lagoa, que é o objeto desta 

pesquisa. É comum saber das características do ambiente e da funcionalidade que o barco vai 

desenvolver, para definir a forma que terá essa embarcação. 

As baías norte e sul, apesar de terem relevos parecidos na sua constituição visual, o 

fato da baía norte ser maior e mais funda em muitos lugares acaba por caracterizar variáveis 

que podem ser distintas. Além, claro, de possuírem margens e obstáculos (ilhas, rochas 

afloradas, submersas e bancos de areia) específicos. Assim como correntezas nos seus 

estreitos, embaixo da ponte Hercílio Luz e no canal do sul da ilha, que são pontos que não 

possuem comparação com o todo das baías, com relação à força de correnteza, pois são os 

pontos mais profundos das duas baías, e passar por eles navegando é sempre uma expectativa 

diferente. 

A experiência de navegar nas baías, quando não há vento, permite dizer que são 

praticamente iguais e de fácil navegação. A diferença é quando há vento, pois a profundidade 

e o espaço maior da baía norte fazem com que as ondas cresçam, movimentando a água de 

fundo e dificultando a navegação. De forma genérica, podemos considerar que sua ondulação, 

em dia de vento normal, possui intervalos médios, com ondas raramente ultrapassando um 

metro de altura nos locais mais fundos, o que caracteriza uma navegação não muito difícil, 

mas que exige uma navegação experiente.   

Navegar no mar grosso (alto mar), por sua vez, necessita que o barco possua a 

especificidade de autossuficiência e robustez que não é tão necessária na lagoa ou nas baías, 



 
 

81 

principalmente com relação ao uso de comunicadores (rádio e telefone), mapas e cartas 

marítimas de vários lugares e aparelhos eletrônicos, como sonar e GPS. Além disso, o mar do 

lado leste da ilha é considerado pelos navegadores um mar “de respeito” que não pode ser 

menosprezado em nenhum momento. O fato da ilha ter seu lado leste distante uns vinte 

quilômetros da linha do litoral faz com que a profundidade marinha se acentue rapidamente, 

possibilitando a criação de ondas e correntezas
58

 bastante severas. O navegador Amir Klink
59

, 

em depoimento informal ao autor, garante que da “Ilha de Santa Catarina pro sul, é o mar que 

merece toda a atenção”, que não se pode “bobear” ou se descuidar. 

A correnteza na região tem uma tendência para o sul, e se o barco avariado não 

conseguir ancorar, será levado de arrasto e, ao passar pelo final da ilha, estará muito longe do 

continente, em mar aberto. 

Navegar no mar impõe que você tenha que salvar esse objeto que flutua a qualquer 

custo, principalmente no inverno, quando cair na água pode ser fatal em minutos. Essa 

obsessão para que as coisas se resolvam de acordo, acaba por exercer uma atitude do 

indivíduo que a enfrenta que ele não adiará o que tem que fazer. Isso, de alguma forma, fica 

na experiência individual ou coletiva que não será esquecido e será incorporado na vida 

desses indivíduos. 

Os barcos que enfrentam o mar grosso normalmente têm a proa aumentada na sua 

altura e algum tipo de cabine ou gaiuta
60

, para que os seus tripulantes tenham algum conforto, 

espaço de alimentação e descanso. 

 Navegar na lagoa, por sua vez, é específico daqui. Como diz um navegador experiente: 

“em alguma margem você vai parar” - referindo-se ao fato da lagoa ser “fechada” e, caso o 

barco tenha alguma pane, ir ao encontro de uma dessas margens, tornando-a mais segura 

comparada ao mar ou às baías norte e sul. Mas, por outro lado, a instabilidade da lagoa e sua 

receptibilidade ao vento a transforma em minutos. “A lagoa está no meio do mar”, lembra um 

pescador, referindo-se ao fato da lagoa estar afastada do continente e sofrer a influência das 

marés e do vento do alto mar. 

                                                           
58

 Motivo pelo qual fazem das praias do leste da ilha as que possuem as águas mais frias do litoral de Santa 

Catarina. 
59

 Amir Klink é navegador e escritor. 
60

 Nesses barcos, cabine é um casario acima do convés e gaiuta é um local geralmente na proa, abaixo do convés, 

que pode servir para guardar de tudo e também de alojamento para dormir. 
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Barco de pesca de mar grosso com cabine, do Elizandro (Foto: Esdras Pio, 2014). 

 

A lagoa possui ondulações variadas, de acordo com suas áreas de fundo e de raso e se 

está perto das margens de um costão ou de uma praia de areia. Se não há vento, a lagoa vira 

um espelho, sem nenhum tipo de ondulação, e navegar - com motor ou a remo - se torna um 

deslizar muito suave. Se há vento, a navegação pode ser caracterizada de diferentes formas 

que depende muito da intensidade e da condição do vento.  

O vento é tão importante que o pessoal da Costa cria várias expressões cotidianas para 

definir o vento e suas sensações: “frio de maré” - comum no inverno, acompanhado de vento 

sul e aumento do nível da lagoa; “água no ar” (falado como gíria, “água-no-aire”) - aparece 

nos dois ventos predominantes, sul e nordeste, quando o vento é de lufadas fortes que chega a 

levantar água na lagoa em espiral; “vento de carneirinho” - também a partir dos dois ventos 

predominantes e acontece quando ele é forte e constante, produzindo ondas altas que quebram 

sobre si e uma espuma característica, branca, que é carregada pelo vento; e, “na reversa do 

vento” (do outro lado que não bate o vento) - diz-se dos lugares protegidos do vento nas 

pequenas enseadas, ao abrigo da vegetação e das construções. 
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           Água no ar, ocasionada por ventos de lufadas de sul (Foto: Esdras Pio, 2011). 
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Se o vento é fraco, a ondulação acaba sendo pequena e, para os barcos das 

cooperativas, por exemplo, que são de porte médio, a navegação é tranquila e bastante 

confortável ainda. Em dia de vento forte, no entanto, para a navegação é importante se definir 

qual é a qualidade desse vento, além da sua potência. Se o vento é forte e contínuo ele acaba 

por produzir na lagoa as ondas maiores, ritmadas e com o mesmo direcionamento do vento, e 

navegar exigirá uma observação nos intervalos das ondas, sua sequência de ondas maiores e 

menores, para não ser pego de surpresa.  Mas se o vento é forte e de refrega (lufadas), a 

ondulação pode não possuir um direcionamento tão específico, nem uma altura média, 

podendo ter aumentos repentinos, causando uma navegação incômoda e bastante variável no 

seu movimento. Vento forte em qualquer um dos casos exige atenção redobrada. 

Barco do Naelso enfrentando ondas de vento sul (Foto: Esdras Pio, 2011). 

 

Navegar na lagoa à noite exige uma intimidade com o relevo e com as luzes do 

entorno para que se tenha segurança. Não é necessário que se tenha instrumentos eletrônicos 

de navegação, como GPS, rádio comunicador, sonar ou mesmo a bússola. A capitania dos 

portos, que faz a fiscalização naval, exige toda a iluminação de boreste, bombordo e de ré, 

mas não exige que os barcos que navegam pela lagoa tenham esses aparelhos eletrônicos. 

Alguns barcos o possuem e, quem tem, acaba por se acostumar com o nível de segurança e o 
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adota costumeiramente. Os barcos de pesca ou mesmo de transporte que saem para o mar, por 

sua vez, têm que ter toda essa instrumentação, por exigência fiscalizatória e pelo próprio 

trabalho: sonar para ver o peixe e saber da profundidade e obstáculos, um navegador 

eletrônico com a carta náutica/GPS e a comunicação para auxiliar em tudo, até para 

comercializar a venda do produto e conectar com quem vai transportar o produto por terra. 

 

Barco de pesca de mar grosso do Siei e Tchico, descarregando anchova na ponte da lagoa (Foto: Esdras 

Pio, 2013). 

 

Tipificação dos barcos da Costa 

 

A tipologia dos barcos da Costa se enquadra na sistematização para compreensão das 

embarcações tradicionais desenvolvida pelo IPHAN, que define três tipos de barcos no Brasil: 

as canoas, as jangadas e os barcos encavernados. As canoas são definidas como “embarcações 

originalmente resultantes da flutuabilidade de um único tronco de madeira debastado”. As 

jangadas não são objetos deste trabalho, pois não existe nenhum exemplar na região, mas são 

“embarcações originalmente resultantes da flutuabilidade de vários troncos de madeira unidos 

entre si”. Já os barcos encavernados, “são os barcos propriamente ditos, formados 

originalmente por embarcações dotadas por estruturas de costado - ou cavername e casco - as 

embarcações encavernadas” (IPHAN, 2012, p. 12).  
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Quanto à tipologia e seu detalhamento, são definidas “a canoa de borda lisa”, “canoas 

de borda, bordadura ou bordadas”, “canoas com caverna”, “canoas com emendas 

longitudinais” e “canoas com convéns” (idem, p. 12). Desta tipologia, não há na Costa a canoa 

de convés (nunca houve), nem mais a canoa bordada que já foi muito importante na região. Já 

canoas de cavernas e com emendas longitudinais temos alguns exemplares que utilizam parte 

dessas técnicas como reforço ou derivados de consertos, mas que não podemos tipificá-las 

como tal. Para os barcos, temos todos os tipos, “com estrutura e costado, ou encavernado”, 

“grandes e pequenos” (de 7 a 12 metros), “com ou sem convés”, “com ou sem cabines” 

(ibidem, p. 15). 

 

As canoas da Costa 

 

Até a década de 1970, a embarcação dominante na Costa da Lagoa era a canoa feita de 

tronco escavado, de vários tamanhos, com algumas diferenças no seu feitio e nos seus usos. A 

canoa mais comum era a de borda lisa, muito utilizada de forma individual ou a dois, de 

aproximadamente quatro a seis metros de comprimento. A outra era a canoa bordada ou canoa 

de voga, que era maior, até dez metros de comprimento, e era utilizada sempre em grupo para 

trabalhos dentro e fora da lagoa, na Barra da Lagoa.  

Todas as canoas da região da lagoa eram utilizadas para o trabalho da pesca ou para o 

transporte de tudo que se produzia. Como lembra Darci (82 anos), contando um pouco do que 

viu:  

Vinha melancia do Rio Vermelho, vinha farinha do Rio Vermelho pro Rio 

Tavares, pra Lagoa, pro Retiro, tudo passando de canoa. O Timóteo do Rio 

vermelho, o sogro do Andrino, vinha com canoa de vela, canoa grande, 

levar farinha pro Retiro, pra Lagoa. Trazia ali de carro de boi, botava (na 

canoa), o vento nordeste, botava a vela e ia embora. 

 

O Teodato (84 anos) foi um desses canoeiros que faziam esse trabalho e lembra dessas 

histórias assim: 

Trazia do engenho no carro de boi até o porto da ambiental [local hoje base 

da polícia ambiental], botava na canoa e levava embora pra lagoa. Só 

levava de nordeste [vento] pra abrir vela e ir embora. Canoa bordada da 

rede aí... levava pra casa do falecido Damião [na Lagoa], entregava ali. 

Tinha uma venda do Deca Sibirino, pai do Damião que era pai do Andrino. 

Só tinha ali a casa grande e do lado norte uns prediosinhos... O Deca 

Sibirino mandava encomenda e nós pegávamos no Rio vermelho e 

levávamos pra Lagoa. O pai do Miguel é que trazia melancia. Seu Pedro 
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Fernandez era burro, comprava por um preço e vendia por outro. A 

rapaziada roubava. A canoa vinha cheia de melancia. 

 

As canoas maiores chegaram a ser motorizadas, com pequenos motores a gasolina
61

. 

Teve uma época que o próprio Darci teve uma, como o seu Onófre e seu José Frutuoso 

também. Uma dessas histórias que envolviam essas canoas é contada por Altamiro: 

A pesca variava, de noite e de dia, variava. Sempre tinha peixe... Dia 

dezesseis de maio... Meu pai me chamou, “vamos lá no Saquinho, cercar 

uns peixes, matar pra comer”. A gente foi. Cercamos lá e matamos sessenta 

mil carapevas e vendemos pro pai do Zequinha peixeiro [...]. Era muito 

peixe e o pai falou com o José Frutuoso, que já tinha um motorzinho [na 

canoa]. Nós tínhamos um também, mas estava estragado, sei lá... E ele 

levou duas canoas a reboque pra levar o peixe lá pro Rio Tavares, lá pro 

Porto [da Lagoa, para ser levada de caminhão para o centro]. 

Manuel, João Pequeno e Tico, fazendo uma canoa para o último (Foto: Esdras Pio, 1997). 

 

Para se fazer uma canoa era necessário o trabalho coletivo de muitas pessoas. Após a 

derrubada da árvore se fazia o primeiro desbaste para deixá-la no tamanho e espessura 

                                                           
61 Na década de 1960 chegaram à região alguns motores a gasolina, de popa (que era pendurado atrás da canoa e 

era cambiável), chamados de Penta e Arquimedes, que faziam um barulho ensurdecedor e, após alguns anos, 

chegou o motor a diesel, de centro (que era fixado dentro da canoa e não era cambiável), chamado Catarina, um 

pouco menos barulhento. 
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desejada e torná-la mais leve. Com ajuda de todos, ela era puxada morro abaixo e jogada 

dentro da lagoa para seguir o seu destino e ficar submersa por semanas para “amassiar” a 

madeira para ser escavada. Deixá-la na sua forma final era um trabalho por quem mais 

entendia mas, muitas vezes, a família ajudava. 

Todas eram feitas de cedro, garapuvu ou de figueira. O cedro era, sem dúvida, a 

madeira mais estimada, pois a constituição de suas fibras é mais impermeável que as outras 

madeiras, tornando-a ainda bastante leve mesmo após muitas horas na água, além de ser bem 

resistente ao apodrecimento natural.  Como era uma madeira muito utilizada em móveis, 

conseguir um cedro grande para fazer canoa era e permanece sendo algo raro. A figueira, por 

sua vez, tem o seu crescimento rápido, mas muito retorcido e pouco reto - o que dificultava 

encontrar uma árvore boa - e sua madeira é mais pesada, de fácil encharcamento e 

apodrecimento.  

Varias canoas de borda lisa, preparadas para “corrida a vela” (Foto: Esdras Pio, 2012). 

 

O garapuvu é também bastante leve, mas não tem a resistência ao apodrecimento que 

tem o cedro. O fato é que o garapuvu, como é uma madeira de mata secundária, se proliferou 

após a fase agrícola da ilha, nas áreas abertas para roça, e seu crescimento é fácil e rápido. 
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 Segundo o último construtor de canoas da Costa, o Zico, existem três variações de 

garapuvu: o branco e o amarelo, que são mais susceptíveis ao apodrecimento natural e 

encharcam com facilidade, ganhando peso ao ser colocado na água, e o vermelho, mais 

durável e um pouco menos encharcável. Essas variações de cor são sutis, pois a madeira é 

branca e pode conter um suave tom de amarelo ou vermelho, o que a distinguiria. As árvores 

são iguais na sua aparência e a diferença da variação tonal da madeira só é visível após o 

corte. Uma das técnicas para evitar o apodrecimento e o encharcamento era a pintura de óleo 

de linhaça quando a canoa estava bem seca após sua construção. 

A colocação de todas as madeiras estruturais que ornam a canoa são encaixadas e 

pregadas com pregos de cobre e coladas com a tinta misturada com uma farinha chamada 

auvalhada ou com colas industriais. Os pregos são enterrados na madeira, cobertos com cola 

com serragem, para que não apareçam em nenhum momento. A pintura mais utilizada na 

canoa inteira é a tinta a óleo branca, com uma faixa típica de outra cor abaixo do cordão pelo 

lado de fora, que cobre toda a extensão da canoa, estreita nas pontas e larga no meio, criando 

uma ilusão curva no meio da canoa, onde ela é praticamente reta se for vista de lado. 

Rancho de canoas próximo a escola da Costa, com voadeira ao lado (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

 



 
 

90 

Todas essas canoas tinham ranchos bem ventilados, para secar a sua madeira, e 

telhados não muito altos para que o sol não causasse rachaduras. As maiores canoas bordadas 

eram guardadas em ranchos mais fechados e só saíam na época da safra de vários peixes. Para 

as canoas menores, o rancho não tinha paredes ou portas e o telhado era ainda mais baixo para 

o sol não rachar a madeira das canoas. 

Hoje não existe mais nenhum exemplar de canoa bordada na Costa.  

 

Canoa de borda lisa 

 

A canoa se nomina em função de uma madeira que é colocada sobre toda a borda do 

tronco escavado, que é chamada de cordão, apenas levemente abaulado nas suas quinas, feito 

para que nada se enrosque, sem nenhum detalhe, liso. Esse cordão finaliza suas pontas em 

pequenas pranchas que são pregadas na proa - com um desenho triangular chamada tábua de 

proa - e na popa - com um desenho quadrado chamado tábua de popa. Essas madeiras são 

colocadas para que o ato de se puxar a canoa para terra ou para água seja facilitado com um 

bom lugar para se pegar e fazer o esforço.  

   Detalhes de táboas de proa e popa da canoa, na Praia Seca (Foto: Esdras Pio, 2014). 

   Detalhes do pegador de escota próxima ao paneiro, do banco da frente e para pau, para colocação do  

   mastro de vela, da canoa do Dico, na Praia Seca (Foto: Esdras Pio, 2014). 
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Cada canoa de borda lisa era utilizada por uma ou duas pessoas, para o trabalho da 

pesca, prioritariamente, mas também para deslocamento entre regiões e transporte de todos os 

tipos: lenha, produtos manufaturados, pequenos objetos e o próprio pescado. A canoa 

geralmente é de um dono só, que cuida e a utiliza para seus afazeres. Ela é impulsionada de 

três formas: com o varejão, geralmente de bambu; com um remo de pá (com duas faces 

diferentes), de aproximadamente 1,6 metros; e, com uma vela quadrada, que é cambiável, que 

se desenrola do mastro ao ser colocado em pé no primeiro banco da canoa, quando há vento. 

É muito comum se navegar com a popa para frente, devido à quilha ser menor na popa e 

oferecer menos resistência lateral, para que ela possa virar para o lado mais facilmente.  

 

Serginho remando a canoa de popa, segurando o remo e a tarrafa (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Normalmente possui dois bancos fixos, podendo ter um terceiro banco destacável 

entre os dois bancos, nas canoas de borda lisa maiores, e um buraco no primeiro banco da 

proa para a colocação do mastro da vela. Abaixo desse banco, no fundo da canoa, consta 

buraco para o encaixe do pé do mastro, chamado também de para-pau. Na popa, ou até na 

proa, dentro da canoa, existe um pequeno assoalho reto adaptado ao fundo curvo, também 

destacável, que é chamado de paneiro, para se ficar em pé sobre ele - posição muito utilizada 

para a pesca do camarão com a bernunça - ou mesmo sentado para remar.  
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Alfredo remando sentado, saindo para a pesca do camarão à noite (Foto: Esdras Pio, 2012). 

 

Canoa de voga ou canoa bordada 

 

É muito comum as pessoas na Costa se referirem à canoa bordada como canoa de 

voga. Eram canoas de seis a dez metros, aproximadamente, com um metro ou um pouco mais 

de boca, e era propriedade de, normalmente, um pai de família, que a tinha para o trabalho 

conjunto com outras famílias. Ela tinha esse nome derivado do tipo de remo que a 

impulsionava ou pela característica de ser ornada com uma tábua sobre o bordo, chamada de 

“falsa”, o que a deixava mais alta e cargueira, com acabamentos entalhados nas laterais e com 

capelo de proa, muitas vezes dentado, chamado de beque.  
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Canoa bordada a motor, exemplar da região no Centrinho da Lagoa (Foto: Esdras Pio, 2014). 

 

Canoa bordada sem motor, utilizada pelo pessoal do Retiro da Lagoa na pesca da tainha na praia do 

Gravatá (Foto: Esdras Pio, 2014). 
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Os chamados remos de voga eram maiores, chegavam a 4,0 metros de comprimento, 

tinham as duas faces iguais. Poderia haver de quatro a seis remos, um para cada pessoa que 

remava com o remo de voga enlaçado no tolete, no bordo da embarcação, e de costas para a 

proa. Ela também poderia ser impulsionada a vela. Normalmente era conduzida por uma 

pessoa que não remava e que era chamada de “patrão”. Ela era muito utilizada para a pesca 

com redes na lagoa e para o arrasto de praia no mar e na lagoa. Era muito comum seu uso com 

dupla canoas bordadas, as “parelhas”, de tal modo que cada uma levava metade da rede que, 

ao se fechar, formava uma única rede. Ela também tinha utilidade para todo tipo de carga. Os 

mais velhos da Costa se lembram das “carreiras” (corridas) que faziam até a lagoa para o 

transporte de pescado, do gado, da lenha, da farinha e outras coisas, e até para o translado de 

quem morria, que era lento e silencioso. 

Diferente da canoa de borda lisa, que tem quilha e era puxada para terra sobre estivas 

por uma, duas ou mais pessoas, as canoas bordadas da região da Lagoa, Costa e Barra não 

tinham quilha e eram puxadas para terra sobre troncos roliços por quatro ou mais pessoas, 

dependendo do declive da praia. Mas existiam os dois tipos no sul do Brasil, com ou sem 

quilha, como conta Magro (62 anos): 

No Rio Grande [cidade do Rio Grande do Sul] tinha canoa de mais de dez 

metros. Tinha de cinco e seis remos, tinha toda a rede, o pano ficava todo 

pra trás... Tirava a canoa de cima do caminhão, botava na estiva, pois as 

canoas do Cassino [praia] eram de quilha e as da Barra eram de rolo. Eram 

canoas inteiras, sem remendos, garapuvu inteiro, não tinha emendas. O que 

ela tinha era uma borda que a gente botava uma tábua, pra gente botar a 

remadeira, com remo de voga grande, que ficava fora da canoa uns três 

metros, um metro ficava dentro da canoa pra gente remar. 

 

Diferente, também, de outra embarcação que no Rio Grande era chamada de “canoa 

pranchão”, que não era impulsionada por remos, mas a vela, e era toda feita a partir de 

madeiras cortadas e não de uma árvore escavada. Como conta Teodato:  

Lá no Rio Grande tinha canoa grande, mas não era remo, era pano. Era a 

remo, mas nunca se andou naquilo a remo. Era a foquinha na proa, era 

furado no mastro da traqueta, eram três velas num mastro só. A gente 

botava o mastro, a foca ia pra proa da canoa, a traqueta ia pro lado e a 

mezena a gente botava pra correr de popa pro outro lado. Quando era pra 

bordejar, tinha uma mastro da mezena que botava pro lado de trás. Só pano 

e escota. Era tudo triangular. A traqueta e a mezena era igual, uma pra 

cada lado. Se queria bordejar botava o esteio pra um lado só. A mezena era 

a de trás, noutro mastro com banco com furo, traqueta no meio e foca na 

proa. Tinha mais de vinte ou trinta sacos de areia pra fazer de lastro, 

botava assim no montinho e deixava. Tinha um só pra aquilo, pra fazer a 

troca de lado quando precisasse. Pescava cinco ou seis homens em cada 
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canoa. Levava tudo, remos, vela, rede... Tinha leme e cana de leme. Lá a 

canoa era feita em prancha. Era chamada canoa pranchão, que tinha 

caverna. Entre as tábuas botava uma tira de cobre pra cobrir a emenda e 

botava o calafeto por fora. O metal era só por dentro. 

 

Essa canoa pranchão
62

 deriva, provavelmente, da técnica de aproveitamento que os 

bandeirantes do século XVI e XVII faziam das canoas indígenas para que fosse aumentado o 

seu poder de carga e assim se deslocar pelos rios em longas distâncias. Era uma técnica de 

alargamento da canoa que poderia ficar maior, quando era cortada ao meio, da popa à proa, 

com a introdução de uma prancha, para ficar mais larga (maior de boca). Com esse aumento 

ela poderia ganhar também uma estrutura interna de cavernas e serretas que lhe dariam maior 

resistência. Essa técnica foi desenvolvida em todo o país, com diferentes tipos de madeira, 

como demonstra o relato de Mello (1978), das canoas do centro/norte do Brasil: 

As canoas eram, via de regra, construídas de pau-amarelo, conforme 

informava Koster e indicavam os anúncios de jornal. Mas havia também de 

oiticica, de pau-carga e de louro. Na comarca, e depois província, das 

Alagoas, terras de madeiras ótimas e abundantes, era muito comum as 

canoas de vinhático. A palavra “canoa” já perdia, aliás, o sentido original de 

embarcação monóxila, cavada a fogo num único tronco, aliás, passando a 

designar também a construída com madeira de mais de uma árvore e até de 

mais de uma espécie vegetal. Assim é que o “Diário” de 3.1.1860 refere 

uma canoa de carreira, “construída de sucupira, amarelo e louro, 

encavilhada e pregada de cobre”. A qualificação de “encavilhada”, usada em 

anúncio de venda ou aluguel de canoas, serve para indicar a embarcação 

feita com mais de um tronco, pois “cavilha”, ensina Antônio Morais Silva, 

significa “peça de pau com prego para suster [...] ou para pregar navios”. 

Evolução semântica idêntica se havia verificado no baixo São Francisco. Ali 

também se designa por canoa a embarcação construída de acordo com a 

técnica descrita por Gardner: uma vez escavado, o tronco era serrado em 

sentido longitudinal, inserindo-se, entre as metades, duas ou mais pranchas. 

A mesma técnica usada na construção da barcaça (p. 75).  

 

Na Costa, a canoa pranchão nunca existiu, mas a técnica de pregar os remendos com 

uma tira de cobre por dentro, com pregos de cobre bem pequenos, e calafetar por fora, foi 

utilizada até a chegada das colas industriais. 

 

Bordadas, a Barra da Lagoa e Rio Grande 

 

O pessoal da Costa teve por muito tempo - pois não se sabe ao certo quando isso 

começou - várias canoas bordadas grandes lá na Barra para a pesca da tainha, da anchova e 
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 Existem alguns exemplares deste tipo de embarcação no Museu Náutico na cidade do Rio Grande/RS. 
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muitas delas eram levadas também pra pescar no Rio Grande. Elas eram levadas da Costa na 

época da safra e trazidas de volta quando acabava. Algumas delas só saíam do rancho na 

Costa para a safra da tainha. Todas essas canoas eram movimentadas sobre rolos de madeira e 

as maiores eram de quatro remos de voga.  

Mas não era só o pessoal da Costa que ia pra Barra. O pessoal da Lagoa também ia, 

como relata Índio (58 anos): “Tinha vários ranchos lá: tinha o do seu Zé Frutuoso, tinha o do 

seu Armando, o seu Andrino tinha, seu Benoni que era irmão do seu Zé Virtuoso tinha 

rancho, seu Damião tinha rancho, tudo com canoa bordada. Tinha várias outras canoas...” 

Como conta Altamiro, existia um acordo entre o pessoal da Barra e da Costa para se 

pescar nas safras, principalmente a da tainha:  

Quando nós íamos pra Barra nós entrávamos pelo canal e íamos até a 

ponte [a de ferro]. Chegava na beira do rio [canal] e colocava o material 

que tinha tudo dentro, panelas, cabos, rolos, botava no rancho, puxava... 

Lembro do dia que nós levamos todas as redes da Costa. Quando chegou 

em primeiro de maio, o pessoal mais velho fazia uma sociedade... O pessoal 

da Barra ficava pro lado de lá e nós ficávamos aqui. Noutro, nós íamos pra 

lá e eles vinham pra aqui. Toda essa sociedade, essas palavras dos nossos 

avós, vinha lá de trás. Quando chegava primeiro de maio, aquele moço lá 

da Barra, ele era mais velho e chamou os mais velhos aqui da Costa, no 

caso, o José Frutuoso, meu sogro, o Lico que era mais novinho, mas 

entendia, “Olha, amanhã nós vamos começar, dia primeiro de maio”. Nós 

falávamos em “abrir”, aquele português grosso, “vamos abrir a 

sociedade”. Abrimos... Eles só tinham vez atrás de nós na segunda, de 

primeira nessa praia era nós, eles só vinham de segunda. Como nós ia lá de 

primeira eles iam de segunda e respeitavam. 

 

Essa “sociedade” era um acordo para que não houvesse brigas entre o pessoal da Costa 

e o da Barra. Como a tainha, quando aparecia, sempre vinha pelo sul, quem estivesse mais ao 

sul sempre levaria vantagem na pesca. Nessa época, o canal da Barra fechava, geralmente, no 

inverno. Um grupo (por exemplo, o da Barra) se estabelecia no canto da praia (que se 

chamava de croa, na época) e outro grupo (o da Costa) ia para a Prainha, mais ao sul. No 

outro dia eles trocavam. Quem melhor explica é Teodato: 

A relação com a Barra era só tempo de festa. Era duas associações: a da 

Barra e a associação da Costa. Quem era da Costa pescava com a rede da 

Costa, quem era da Barra pescava com as redes da Barra. Às vezes tinha 

algum que trocava, tinha um parente aqui ou daqui que tinha um parente lá, 

mas tinha que definir aonde ia ficar. Se um dia um [a sociedade] começava 

pescando na Prainha, no outro dia era o outro.  

 

 



 
 

97 

A pesca da tainha era desenvolvida de um jeito de acordo com as características da 

praia, com duas canoas, como explica Magro (62 anos): 

No Rio Grande [cidade do Rio Grande do Sul] cada uma saía pra um lado e 

na Barra [da Lagoa] saía agarrada uma na outra só pela rede. O patrão 

dava um encontro [movimento com o remo feito por quem dirigia a canoa, 

apoiado no bordo da canoa, com o remo esticado em direção à popa para se 

fazer de leme] pra canoa ir certinha uma do lado da outra. Remava com 

remo de pá. Quando mandava cercar, abria uma canoa para um lado e a 

outra pro outro, entrava pra praia e se enfiava na areia. A canoa estava 

leve, sem a rede, e era puxada de arrasto na praia. A rede tinha umas 

trezentas braças em cada canoa, era pra tainha e era arrastão. 

 

A pesca da anchova, por sua vez, era desenvolvida com uma rede e uma canoa apenas, 

como conta Índio (58 anos):  

Tinha vários [pessoas com canoas] de rede de anchova: você botava a rede 

fundeada e vinha embora, e ia ver no outro dia de manhã. Ou, você saía 

com quatro remos procurando o peixe, porque a anchova lá fora ela faz 

cardume, e se fazia o cerco com uma canoa só, com uma rede pequena de 

duzentas braças. Já se trabalhava com o náilon. Fazia cortiça com 

embaúba e corticeira. 

 

Essa sociedade entre os grupos das duas comunidades existiu até a década de 1970, 

quando as canoas maiores do seu Onófre foram vendidas lá na Barra mesmo. Hoje a Costa, 

como já foi dito, não possui nenhum exemplar de canoa bordada, mas continua a utilizar a 

saída pelo canal da Barra, pescando pelo litoral inteiro, com quatro botes de madeira, que 

comportam 10 toneladas de carga, em média, cada. A relação com os moradores da Barra, 

pelo menos com o pessoal de lá, que pesca como eles no mar, é amistosa e há uma 

solidariedade mútua entre os que dependem dessas águas. 

 

As canoas bordadas da Costa, lembradas pelo pessoal mais velho, são: uma que era do 

Manuel João, pai da Loquinha, que tinha um rancho entre as duas pontes na Vila Verde; o 

Miguel, pai do Valdir, com duas canoas bordadas; o Tibúrcio, pai do Amadeu tinha uma 

canoa que ele levava pra pescar na Barra; Egídio, pai do Ziquinho, que moravam na Costa e 

depois passaram para a sociedade da barra, também tinha duas; e José Frutuoso e Onófre 

tiveram quatro canoas bordadas cada um e apenas as duas canoas maiores, de cada um, faziam 

esse deslocamento até a Barra e produziram parte dessa história de “sociedade”. As menores 

eram para a pesca dentro da lagoa.  O Zequinha, que era filho de José Frutuoso, teve outras 

duas canoas bordadas, de cinco remos e quase um metro e meio de boca cada uma. Essas 

canoas, Zequinha levava pra pescar a safra da tainha no Rio Grande do Sul, como conta: 
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Tinha outra canoa que era minha, que era a estrela Dalva e, depois, a 

Marilândia, que eram as maiores e pescavam até no Rio Grande. Nós 

levávamos daqui pro Rio Grande e de lá pra cá, de caminhão. Fizemos isso 

na faixa de uns oito anos. Pescávamos na praia do Cassino. Trabalhava no 

mar, no mar aberto, saía pela quebrança. De São José do Norte pra cima... 

No lugar chamado Cocuruto trabalha dentro da lagoa (dos Patos) e do 

Cocuruto pra baixo trabalha fora da Barra. A distância do mar pra lagoa 

era longe. As canoas da praia não ia pra dentro da lagoa; só nas praias 

mesmo. Só canoa grande. Canoa que tinha seis remos de voga, cinco remos, 

que eram quase todas elas. 

 

Vários entrevistados relatam que as canoas bordadas da cidade do Rio Grande eram 

todas daqui de Santa Catarina. Os agenciadores de pesca de lá, ditos “portugueses”, as 

compravam em Florianópolis mesmo ou as adquiriam daqueles que as levavam pra pescar em 

Rio Grande e as vendiam na cidade mesmo. Nas palavras de Teodato: 

Lá tinha canoa de cinco remos, mas eram todas daqui. Ali em Ingleses tinha 

uma canoa que tinha seis remos. Ia de caminhão pro Rio Grande, o 

caminhão ficava lá atendendo e só voltava quando acabava a safra. Isso foi 

final da década de 1950 e início de 1960. Eu só fui umas três vezes. Na 

revolução do Brizola eu tava lá... Nós vínhamos embora, passava, 

escangalhava a ponte e quem vinha atrás não passava. A minha primeira 

vez foi de navio, peguei o navio em Ratones, naquela ilha de Ratones. Tinha 

ali navios, a lancha pegava ali e levava pro centro pra gente pegar o navio 

do Hoecpke. Fomos sessenta catarinas. Naquele tempo a gente pagava 

sessenta mirréis, e trabalhávamos com os barcos de lá, com os portugueses. 

E lá ficava em rancho igual as nossas casas. Tinha acomodação e quando 

acabava o rancho ia pra cidade e fazia, trazia e tinha um cozinheiro, só pra 

isso. O resto era pra consertar a rede e sair pro mar. 

 

As canoas bordadas da Costa já não existem, mas deixaram um legado de aventura, de 

contato com o mar e uma destreza náutica que se relaciona com a vela e com as embarcações 

maiores no trato cotidiano. 

Nomes, apelidos e “trejeitos” das canoas 

 

Dada a importância das canoas bordadas, quase todas foram lembradas pelo seu nome 

e eram assim chamadas: a do Manoel João era “Cavalo Branco”; as do Frutuoso eram 

“Virtuosa” e “Duas irmãs”, as maiores; as menores, “Lilian” e “Gaivota”; as do Onófre eram 

“Francisca” e “Carvoeira”, as maiores e, as menores, “Cerrana” e “Andorinha”; e, as do 

Zequinha, eram “Marilândia” e “Estrela Dalva”. 



 
 

99 

A canoa na Costa também pode ser chamada pelo seu formato, tamanho e aspecto, 

independente do nome que é dado pelo dono. A canoa quando é uma canoa fina e comprida é 

chamada de “iola”. Quando é curta e bojuda (gorda) é “batelão”. E quando é feia, pequena e 

mal cuidada é “catraio”. Essas definições têm um consenso entre as pessoas da Costa, mas 

tem quem troque, acrescente ou retire um ou outro aspecto dessas nominações. Ou as chame 

de “tola”, “tolera”, “tolerona”, pra não dizer “maluca”, “bobona”, que não se para em pé. Ou, 

simplesmente, “torta”, “furada”, “beiçuda”, “popuda”, “sem nariz” (sem o bico de proa, sua 

parte mais alta), “azulzinha”, realçando um aspecto de defeito ou da aparência contida no 

objeto.  

É muito comum, dentro do quadro familiar, o nome da canoa ser uma forma de 

homenagem ao filho, filha, mulher, a afilhada, e pode ser também outro nome qualquer, quase 

sempre com uma dose de humor. Os barcos maiores acabaram por conter essa mesma 

determinação. 

Baleeira do Dudu, de nome "Safadinha" (Foto: Esdras Pio, 2013). 
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As baleeiras 

 

As baleeiras da Costa, como as de Santa Catarina como um todo, eram confeccionadas 

com tábuas pregadas umas sobre as outras, com pregos de cobre, criando um casco escamado 

(não liso), o que faz com que a água bata no casco, soe de forma característica e espirre para 

longe do barco. Diferente da baleeira, que é ainda construída nos Açores, que possuía o casco 

liso, “[...] devido à convicção de que o ruído produzido por este acabamento assustava as 

baleias” (Pacheco, 2009, p. 43). 

Sua estrutura (esqueleto) de cavernas, feitas de cambotas
63

, sobre uma quilha que 

termina na roda de proa e na roda de popa quase com o mesmo desenho lateral. Era 

considerado grosseiramente um barco “igual” de popa e proa mas, certamente, a proa era 

sempre mais esguia (mais afinada) que a popa. A proa acaba com adornos superiores à borda, 

chamados de barbados, e a popa com um pequeno capelo por baixo da cana do leme - uma 

peça que se encaixa e dirige o leme. O leme, para ser usado com barco a vela, era projetado 

para ir além da quilha (mais fundo), para ganhar pressão e força durante seu deslocamento e 

dar dirigibilidade. Com o uso do motor, o leme passou a ter sua profundidade limitada ao 

nível da quilha e a pressão da água no leme passou a ser desenvolvida pela hélice. O leme 

maior também atrapalhava para passar por cima da rede de pesca.  

O interior da baleeira é todo forrado de um lado a outro, por cima das cavernas, até a 

altura de uma madeira estrutural chamada de serreta, que vai embaixo dos bancos. Os bancos 

são considerados, junto com a quilha, as únicas tábuas retas na embarcação e são fixados por 

uma peça que se chama mão-de-banco ou curvatão, duas de cada lado, que fazem a junção e 

reforço com o casco e o talabordão ou cordão de fora. 

É um excelente barco para o uso com velas, com a capacidade de conter até dois 

mastros (com velas quadradas e uma triangular de proa), com quatro ou cinco tripulantes para 

fazer o contrapeso das velas, para o barco não adernar demais ou virar. 

A história desse tipo de embarcação certamente contou com as mãos açorianas para ter 

sobrevivido até nossos dias. As baleeiras têm sua origem nos povos nórdicos que produziam 

um barco de duas proas que, após conquista da região pela Inglaterra, passaram a ser 

fabricados pelos ingleses e utilizados como barcos de apoio para a caça da baleia, trabalho do 

qual herdou o nome baleeira. Os ingleses acabaram levando esse barco para os Estados 

Unidos e Açores. Ao passarem pelos açores, as baleeiras eram utilizadas pelos açorianos 
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 Pranchas de madeira retiradas de galhos curvos, com o desenho da curvatura necessária ao esqueleto do barco, 

que são menos curvos nas extremidades e mais acentuados, quase com ângulos retos, no meio da embarcação. 
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contratados para a pesca e, como serviam de apoio com a terra, acabaram sendo construídas, 

consertadas e utilizadas pelos açorianos que trouxeram o domínio construtivo quando 

migraram para o Brasil. Há relatos que confirmam, também, que quando os baleeiros 

americanos passavam pelo Brasil, trocavam essas embarcações por mantimentos e outras 

necessidades para estabelecer a sua volta.  

A baleeira é um barco extremamente leve e de uma beleza reconhecida por todo 

navegador, além de ser um barco ligeiro e de fácil manobra. Em outros pontos do litoral, pelo 

fato de ganhar um motor e ter que enfrentar o “mar grosso”, acabaram ficando maiores, mais 

robustas e pesadas, com um desenho não tão gracioso. 

Já não se fabricam mais baleeiras na ilha e os que ainda dominam suas características 

construtivas estão velhos e são poucos os que querem aprender. Daquelas ainda em uso, há 

uma dificuldade imensa de manutenção pois poucos dominam suas curvas e quem sabe fazê-

lo alega ser muito difícil quem pague pelo trabalho, que é demorado e caro. 

Baleeira com cabine do Nesinho (Foto: Esdras Pio, 2014). 

 

Existem dois tipos de estruturas cavernadas nas baleeiras, a de caverna cortada de 

pranchas, ou cambotas, e a de caverna cozida. A primeira possuía características mais 

artesanais, tornando cada barco um exemplar único, e a segunda, como precisa de uma 
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caldeira de aquecimento da madeira - para o cozimento das ripas que se transformaram em 

cavernas - era considerada um feitio de estaleiro naval, onde os barcos poderiam ser feitos em 

série. 

Seu formato é considerado “o senhor dos desenhos”, como definiu um entusiasta em 

embarcações da lagoa. Já houve várias tentativas industriais de fazê-la em fibra, com moldes, 

mas que não ganharam mercado. A baleeira de fibra não teve uma boa aceitação pois, quando 

mantido o motor de centro a diesel, o barco se tornava desconfortável pela sua trepidação e 

sua resistência era inferior. Para o ouvido do navegador mais exigente, o som do barulho da 

água na madeira é incomparável com o casco de fibra; o barulho na madeira é “surdo”, suave, 

e na fibra é estridente, pois o barco acaba sendo uma caixa de ressonância para quem está 

dentro. 

As baleeiras da Costa apareceram no final da década de 1970, para a pesca e transporte 

local. Em seguida, foram utilizadas como os primeiros barcos de passeio turístico, por pessoas 

da Costa, da Lagoa e da Barra. Eram barcos abertos, sem cabines, com um guarda-sol como 

único elemento de proteção em alguns desses barcos. Zequinha se lembra dessa época, das 

pessoas e dos nomes dos barcos que trabalhavam na Lagoa e da chegada dos primeiros botes: 

O nome do meu barco era Aldair. A do Teodato era Solange. A do Lico era 

Rosalina. Tinha a Rendeira que era do João Constâncio. A do Ciro era 

Vencedora. A do Altamiro era Nossa Senhora Aparecida. O primeiro bote 

foi o Bento da Barra. O bote do Tchico [irmão dele] levou tempo. 

 

Um fato que envolve o autor deste trabalho e esse início da atividade do transporte 

turístico foi o fato de ter dado ou trocado (pois não lembro o motivo) com o Zequinha uma 

estrutura de quatro ferros curvos, com um toldo de enrolar azul e branco, que permitia ter a 

cobertura de todos os bancos da baleeira Aldair, do Zequinha, como se fosse uma cabine. Eu 

havia comprado a baleeira “Namorada”, que veio com essa estrutura, que era exagerada para 

meu uso, e resolvi me desfazer do objeto e fazer uma cabine menor, própria para não 

atrapalhar o navegar de vela - o que seria inviável com a estrutura de ferro e lona. 

Ao conversar com Zequinha sobre essa história ele me confessa que: 

O primeiro toldo dos barcos da Costa que faziam passeio foi aquele que tu 

me deu. O primeiro foi aquele. Em seguida [ano seguinte] foi o Lico que fez 

uma de madeira e o Teodato. Por isso que eles fizeram. Todo mundo só 

queria andar naquela baleeira. Eles chegavam a esperar pra passear 

comigo. Ai é que todo mundo começou a fazer. O primeiro toldo [para 

passeio] era da Vanessa, da Pedrita, que tu comprou... 
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Naquela época, final de 1980, o turismo para Costa só acontecia no verão, com 

calmaria
64

 e com sol. Acreditava-se que o turista queria mesmo passear de barco tomando sol 

e, também, não compensava colocar uma cabine fixa no barco para trabalhar com o turismo 

por um ou dois meses e ter que desmontar tudo para poder trabalhar com a pesca no restante 

do ano. O fato é que a cabine de ferro permitia essa troca, com a facilidade de tirar alguns 

parafusos, mas o Zequinha e muitos outros barqueiros no ano seguinte já tinham a baleeira 

com cabines de madeira, fixa, com o barco só para o turismo. Com a certeza que o turista 

queria o conforto da sombra e a diminuição do vento, quando se fechava com plástico a 

cabine. As baleeiras acabaram se moldando ao turismo de forma específica e os botes 

começaram a ser adquiridos para a pesca. 

 

O bote e seu ecletismo 

Bote do Rio Grande, do Ticao (Foto: Esdras Pio, 2014). 

 

O bote é uma nominação de embarcação que engloba inúmeros modelos e possui uma 

infinidade de formatos, tipos de casco e tamanhos. Sua variação depende do tipo de trabalho 

que desenvolve e da capacidade de manutenção de quem a cuida.  A embarcação, portanto, 
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 É a forma de se referir a lagoa sem vento, com suas águas calmas. 
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pode ser mais detalhada, esguia ou mais rústica e quadrada. No passado, aqui na região, 

também era utilizado com velas, mas isso hoje é algo raro. 

Dos botes, o mais “estiloso” - segundo um morador que gosta desse casco - é o bote do 

Rio Grande, com fundo curvo, proa alta com um capelo desenhado e popa terminando em 

rabo de baleia. Sem dúvida é o bote mais aerodinâmico e que tem o melhor desempenho na 

vela. Suas tábuas são colocadas uma ao lado da outra, deixando o casco liso (não escamado). 

Sua construção não é tão simples, pois muitas de suas tábuas têm que ser aquecidas para que 

ganhem a curvatura necessária e exige técnicas específicas para algumas curvaturas. 

Existem botes de fundo curvo, chato e fundo em “V”.  Proa baixa, alta, inclinada ou 

em pé. Popa cortada fina, larga e baixa, tábuas lisas e/ou escamadas, enfim, depende do 

construtor e do pedido. 

Barco de passageiros, bote do Bebeto e Baleeira do André. Com a passagem da Costa para Ratones, entre 

os morros ao fundo (Foto: Esdras Pio, 2014). 

 

O bote é a embarcação mais eclética, de mais fácil manutenção - menos o bote do Rio 

Grande, motivado pelas suas tábuas e linhas curvas - e a mais fácil de fazer. Possui também 

boa capacidade de carga e de manobra, chegando, em muitos casos, a fazer a manobra de girar 

sem sair do lugar - o que é impossível para uma baleeira ou uma canoa a motor - o que faz 

dele um barco de pesca e de transporte bastante requisitado. 
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Os que não gostam de bote dizem que “o motor empurra até uma caixa quadrada que 

flutua”. Há muitas pessoas que optam pelo uso apenas particular da embarcação e acabam por 

escolher o bote por ser mais prático, resistente e de fácil manutenção.  

A maior parte dos botes e baleeiras da Costa está lotada na Coopercosta, fazendo o 

trabalho de transporte do parque do Rio Vermelho até a Costa, através de uma concessão 

pública fiscalizada e ordenada pela prefeitura. Todos os barcos têm cabines que cobrem o 

meio ou o barco todo, sendo considerados barcos de tamanho médio. O motivo dos barcos 

não serem grandes é condicionado pela área de raso muito intenso onde se situa o trapiche 

principal dessa cooperativa, no parque do Rio Vermelho (local comumente chamado de 

Campo). 

Terminal lacustre do Campo, com barcos da Coopercosta (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Esses barcos, hoje, possuem uma cabine de madeira, forrada na parte de cima com 

fibra, para adaptação ao transporte de passageiros, com uma porta de entrada na proa e janelas 

recortadas no compensado das paredes laterais e o fechamento feito por plásticos que se 

desenrolam.  

As embarcações da Cooperbarco são maiores e fazem seu traçado até a ponte da 

Lagoa, numa linha aquaviária também de concessão pública da prefeitura, com horários 
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preestabelecidos. Esses barcos são botes aumentados, com a popa cortada após um leve 

afunilamento das paredes laterais em direção à popa. Porém, as embarcações maiores desta 

cooperativa são chamadas simplesmente de barco, barco de passageiros ou barco de passeio, 

como explica Naelso (70 anos), dono de um desses barcos, sócio da cooperativa:  

Todo barco de dez toneladas pra cima já é um barco, já pega carga [...], 

pois ele tem a popa aberta, popa larga, popa cortada [...], tem o barco do 

arrastão, que ele arrasta, tem o barco da traineira, que é traineira, tem o 

barco do atum, tem o barco de malha, tem o barco escuna [...]. O nosso 

aqui é um barco de passageiro, um barco de passeio. 

 

Os barcos da Cooperbarco são barcos para até 80 passageiros e com a cabine cobrindo 

o barco todo. Em muitos barcos há uma separação, com parede e porta, entre o espaço dos 

passageiros e o espaço de comando do piloto e timão.  A porta de entrada desses barcos de 

passageiro se localiza da metade para a proa do barco, facilitando para o timoneiro caso ele 

tenha que sair rápido para agir fora do barco. Como a cabine é ampla e toma conta da 

embarcação inteira, ela é feita com economia na sua altura para que o vento não imponha 

resistência ou dificulte o trabalho de embarcar e desembarcar nos trapiches. Nesta cooperativa 

os barcos foram aumentando de tamanho de acordo com o movimento de turistas e, por 

consequência, os trapiches tiveram que sofrer reforços e aumentos para a atracagem segura 

dessas embarcações. Muitos barqueiros acreditam que esses barcos estão no seu limite de 

tamanho para a profundidade da lagoa, além do limite na relação de custo/benefício, 

principalmente no inverno quando há diminuição no número de passageiros.  

Os barcos das duas cooperativas são aprontados para o transporte de passageiros de 

acordo com a possibilidade financeira e inventiva do proprietário. Compra-se um casco, 

normalmente sem cabine, e se constrói a cabine de acordo com o que é estabelecido pelo 

dono, em consenso com quem vai fazer o trabalho. É comum o dono auxiliar na montagem da 

cabine e em todo o acabamento. 

É uma construção muito intuitiva, bem adaptada ao ambiente da lagoa, que atende ao 

quesito segurança e aerodinâmica na água: o seu calado não passa de um metro, para chegar 

em todos os trapiches, e a sua cabine normalmente é baixa, para não ser apanhada pelo vento 

e atrapalhar a navegabilidade, sempre no limite de permitir que uma pessoa de 1,70 m de 

altura caminhe dentro sem bater a cabeça. No entanto, os barcos apresentam inúmeros 

problemas ergonômicos, como bancos não muito confortáveis, barulhos e cheiros do motor 

dentro da cabine, trepidação excessiva, timão e cadeira mal posicionados para o piloto, entre 

outros. Partes dessa cabine, também, ainda não estão adequadas para o bom funcionamento, 
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como os plásticos das janelas, portas laterais, vidro frontal e laterais do piloto, saída do 

escapamento com água - o que faz com que, em dia de vento de popa, a combustão volte para 

cima do barco criando um odor específico - entre tantos outros problemas.  

 

Os botes de pesca no mar e a ponte da Fortaleza 

 

Existem na Costa apenas quatro barcos aprontados para a pesca em alto mar e apenas 

um deles não possui cabine, por isso necessita ir e voltar no mesmo dia. Os outros possuem 

cabines na popa para até seis tripulantes o que permite a eles passarem alguns dias pescando 

sem retornar à terra, pois possuem também câmaras frias no convés, abastecidas de gelo para 

a manutenção do pescado. Seus proprietários possuem três tipos de rede que lhes permitem 

trabalhar com várias e diferentes safras de peixe, como explica um desses donos de barco, 

Diogo (30 anos), que aprendeu a pescar lá fora na “guerrilha”
65

: 

Só tenho rede de tainha, anchova e corvina e nós da Costa trabalhamos 

com essas três aí. Aqui a pesca é sazonal: aqui acabou a tainha, é anchova. 

Acabou, é corvina. Tainha abre 15 de maio e fecha 15 de julho, dois meses. 

Acabou a tainha, tira a rede toda e coloca a de anchova. Começa a 

anchova. Ela fecha no verão - em dezembro, janeiro, fevereiro e março, não 

pode. Começa em abril, mas ela não dá, só começa a ter peixe aqui depois 

de julho, agosto, depois da tainha, porque ela passa vinda do sul e depois 

ela retorna em novembro. A corvina vai e volta também. 

 

Hoje em dia, o que facilita muito o trabalho é o fato de todos os barcos possuírem um 

guincho na proa da embarcação para puxar a rede do mar. Até uns dez anos atrás, como se 

precisava no mínimo de seis homens para puxar qualquer rede no mar, os barcos não tinham 

cabine e eram menores, o que forçava o retorno do mar no mesmo dia. Com o guincho, a 

tripulação diminuiu para quatro pessoas e os barcos puderam ser aumentados, conter redes 

maiores, uma cabine com beliches e um espaço de cozinha, com pia e balcão, além de 

propiciar um espaço fechado para quem comanda o barco, com todo o instrumental eletrônico 

de que se necessita: sonda, rádios comunicadores e até computador ligado na internet para 

previsão do tempo. 

Com o aumento do barco e a condição de pernoitar, o espaço territorial desses 

pescadores aumentou, cobrindo o litoral de Santa Catarina inteiro. Antes, com os barcos 

menores, eles se restringiam ao limite da Ilha. Consequentemente, a pesca também mudou, 
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 Esta expressão foi a forma como o entrevistado definiu o fato de comprar um barco sem nunca ter pescado no 

mar e incentivar o pai, tio e amigos que “dominam a pesca lá fora”, no mar grosso. Diz ele que, após quatro 

anos, sabe um pouco.  
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não mais dependendo tanto do olhar e da procura intuitiva, mas das informações trocadas com 

as embarcações que estão fora pescando e dos dispositivos eletrônicos, como a sonda que 

detecta o cardume de peixe a quilômetros do barco. 

Um grande obstáculo para os barcos maiores da lagoa, que pescam lá fora e fazem o 

transporte de pessoas para a Barra, tem sido a altura da ponte da Fortaleza da Barra - que é 

muito baixa e impede que esses barcos saiam da lagoa em dias de maré alta. Outro obstáculo é 

o assoreamento do canal em três pontos específicos - o que dificulta a passagem em marés 

muito baixas. Muitos desses barcos de pesca perderam parte do melhor momento das safras de 

diferentes peixes, por não poder sair em determinados dias, e os maiores barcos da 

Cooperbarco são impedidos de fazer esse trajeto com a maré da lagoa muita alta. 

 Atualmente, a ponte da Fortaleza da Barra - na saída da lagoa para o canal - possui 

dois metros e setenta (dependendo da maré), da linha d’água até o seu ponto mais baixo, para 

o deslocamento dos barcos por debaixo dessa ponte, o que causa um limite e um impedimento 

dos barcos maiores, com alturas superiores a essa medida, entrarem ou saírem da lagoa.  

 Como essa ponte está com problemas estruturais, o poder público, pressionado pela 

comunidade, planeja uma nova ponte para o local, com uma altura e espaçamento que 

permitiria entrar barcos de até seis metros de altura para dentro da lagoa. Definição que se 

originou de várias reuniões com os moradores da Barra, da Lagoa e da Costa, com a 

discordância do presidente da Cooperbarco, Vaninho, que foi contrário ao aumento excessivo 

da altura da ponte. Ele, e uma parte do pessoal da Costa, têm temores que, com a entrada de 

barcos grandes, provoquem uma série de ações e consequências que são imprevisíveis. A 

possibilidade desses barcos entrarem - facilitados pela altura da nova ponte - forçará a 

desobstrução
66

 da lagoa na região da Fortaleza, para não encalharem, o que fará com que mais 

água entre e saia, aumentando o nível médio da água dentro da lagoa.  
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 Dragagem ou pela própria passagem destes barcos. 
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Maré cheia no terminal lacustre no Centrinho da Lagoa (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

  Aqui começa os temores das pessoas da Costa, pois podem perder as poucas áreas 

baixas de uso comum, para o conserto dos barcos, uso do entretenimento turístico, e forçar 

uma salinização completa da lagoa, diminuindo mais uma vez
67

 sua capacidade de ser um 

ambiente reprodutivo e pesqueiro. Assim como há a possibilidade desses barcos maiores - 

devido ao aumento do nível da lagoa e a velocidade destes - destruírem com ondas laterais as 

margens
68

 da lagoa e modificarem a orla, forçando um processo de “muralização” do entorno; 

além de dificultar a navegação de barcos menores, do próprio transporte atual, com a 

instabilização da lagoa e piora do quadro de embarque e desembarque de pessoas. Outro 

temor é o fato de, ao permitir barcos grandes vindos de fora, facilitar uma concorrência com 

empresas de transporte de outro lugar, com capital financeiro de outras regiões, que venham a 

destituir as cooperativas comunitárias existentes, forçar o desemprego dos seus moradores e 

deslocar o atual domínio mercadológico (transporte e restaurante) da comunidade para mãos 

de pessoas de outros lugares. 
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 Isso aconteceu primeiramente quando o molhe da Barra foi construído e salinizou as águas da lagoa que antes 

eram salobras, que permitia um ambiente reprodutivo e sua classificação como uma laguna. 
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 Hoje, as maiores ondulações são produzidas pelos ventos nordeste e sul, que são 95% do ano e que já há um 

ordenamento natural, e que ondas criadas no sentido, principalmente, leste para oeste são raras e sossegadas, e 

que com os barcos velozes e potentes, ondas grandes passem a existir, como já se percebe com alguns desses 

barcos (não tão grandes) que estão dentro da lagoa, trazidos por terra (caminhão).  
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 Nas palavras do presidente da Cooperbarco a situação é assim:  

O que tá segurando a lagoa é aquela ponte [a ponte atual da Fortaleza] e 

aquele assoreamento ali. Hoje a mudança no fluxo da água é incrível... 

Antes
69

 tu esperava um nordeste, dá três dias de nordeste pra lagoa baixar 

e dois dias a três de sul para ela encher. Hoje você vai dormir com a maré 

lá em cima e acorda com ela lá em baixo. Se abrir mais, mais fluxo dágua 

vai entrar e mais vai sair... Os barcos grandes... Esse é o problema, vamos 

botar a meia velocidade, só que essas lanchas grandes, quanto menos 

velocidade mais onda faz. Porque a lagoa é baixa, não é que nem o oceano 

que é fundo... Quando ela acelera ele faz menos onda... Mas ai ele mexe 

com o fundo também. Esse barco [o dele, um dos maiores barcos da 

cooperativa] quando chegou era o monstro [de tamanho], as lanchinhas 

eram pequenas... Hoje com essas lanchas grandes esse acaba sendo 

pequeno, ele some do lado. Como é que vai ficar as baleeiras e barcos 

pequenos... [por causa das ondas] Deus nos livre, isso é loucura. E outra, 

quem anda com esses barcos [lanchas grandes], bem poucos caras 

conhecem a lagoa e sabem andar. Não é que eles querem passar encostado 

em nós, a segurança deles é passar agarradinho com a gente... Eles não 

sabem onde tem uma pedra e sabem que onde nós passamos tem um canal. 

 

 Sobre a questão econômica da região, o presidente da cooperativa é enfático:  

Hoje tem setenta e duas famílias que vivem do transporte hoje. Fora os 

outros que vivem do restaurante que o barco leva ou com seus próprios 

barcos. Aqui (Cooperbarco) são 28 e lá (Coopercosta) são 44 barcos 

(famílias)... Hoje, se abrir uma licitação, quem é que vai concorrer com 

aquele barquinho que tá embaixo da ponte [Hercílio Luz] no Centro... Que 

é um cara legal, que queria abrir uma empresa comigo... Ele falou que ia 

levar esse barquinho [um catamarã grande] pra lagoa... Aí eu disse que não 

adiantava nem levar que, além dele não passar, é assoreado e não tem 

como ele entrar. Ele parou e não trouxe. Agora se tem condição... 

 

Todos os proprietários de barcos de pesca são favoráveis ao aumento da altura da nova 

ponte que será construída na Fortaleza e uma pequena ação de desassoreamento nesses pontos 

problemáticos. No entanto, com restrições para os dois casos: como o aumento de no máximo 

“dois metros” (acima da atual medida) na ponte, para que os “iates de luxo não invadam a 

lagoa”, segundo a opinião de várias pessoas entrevistadas. E também que não haja uma 

retirada excessiva de areia, com medo que a lagoa tenha uma oscilação de maré que venha a 

prejudicar a navegabilidade hoje existente ou inunde as poucas praias da Costa, com seus 

ranchos de pesca e áreas de manutenção dos barcos.  
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 De dois anos atrás, quando o Ibama permitiu que uma retroescavadeira afastasse algumas pedras que 

obstruíam a saída dos barcos maiores para o mar, embaixo da ponte de ferro na Barra, e que, como consequência, 

ocasionou um maior fluxo de água, aumentando a velocidade da água no canal e oscilação do nível médio da 

água dentro da lagoa. 
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Uma pesca perigosa 

 

Um tipo de ação na pesca no mar que não se faz com tanta frequência, devido ao 

aumento dos barcos, é a pesca na “quebrada da onda”, principalmente na pesca da tainha. 

Essa ação consistia, literalmente, em surfar com o barco, soltando a rede e encurralando o 

peixe no espaço entre a onda que quebra e a praia. Como conta Daico (42 anos), que fazia 

essa pescaria com o pai e não pode fazer mais pelo aumento do tamanho do seu atual barco: 

A gente soltava a rede a uma distância de cem metros da quebrada da onda 

e esperava a jagigo... O peixe estava indo pro sul e você tem que cercar ao 

contrário, pela frente do peixe... Você espera a sequência de onda, duas a 

três ondas, as ondas maiores, depois você vai na última onda pra você 

pegar o jagigo lá dentro [entre a praia e a quebrada da onda], faz o balão 

com aquele jagigo todo e espera outro jagigo pra poder sair. E aí saía, 

fazia outro balão mais fora pra botar a ancora e pegar a boia pra fechar. 

Pois já tem ferro [ancora] suficiente pro ferro poder agarrar. A gente entra 

uma vez só na quebrada da onda. Eu amarro o barco no ferro e estico o 

ferro bem estaqueado... Hoje, com o guincho, não se faz mais isso. Naquela 

época puxava a rede toda pela cortiça com seis homens, incluindo o patrão. 

O barco tinha cinco ou seis toneladas. Tinha hora que a gente levava três, 

quatro horas pra puxar a rede pra fora. Porque a gente puxava e o próprio 

mar puxava de volta; tinha hora que a gente puxava, pesado, cinco homens 

puxando, estaquiava, não dava, amarrava no banco, tinha hora que tinha 

muita cercança de mar, estourava tudo. O mar levava tudo pra praia de 

novo... Puxava cinco braças, o mar levava dez... Quando estava cheio de 

peixe pegava mais pressão de água. Já fizemos lance de seis, cinco 

toneladas, em cinco, seis horas de trabalho.  

 

É possível que essa forma de pesca com o bote tenha derivado da intimidade que eles 

tinham com esse espaço do mar através do uso das canoas bordadas no trabalho do arrastão. O 

conhecimento das condições das ondas, de profundidade, do tipo de fundo, da maré, da 

correnteza, do vento, do espaço necessário para ação, onde tudo pode interferir, era sempre 

arriscado. Uma ação mal calculada era complicação na certa. Como conta Zequinha (72 anos), 

pai do Daico:  

Trabalhava cinco, seis pessoas no bote, e as redes não eram tão grandes 

como hoje. Tinha dias que a gente lanceava e jogava lá fora até três 

ancoras, pra poder puxar a rede pra fora. Era uma pesca muito perigosa. 

As nossas redes nunca foram pra praia. Só que a gente tinha experiência. A 

gente sempre cercava pelo valão. Ali tem a croa e o valão e sempre tem um 

lugar pra sair. Tem que conhecer pra poder passar. Tudo é perigo. Se o 

cara pegar uma onda forte, e o cara não é experiente na coisa, se enrola na 

rede e vai direto pra praia.  
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O bote, pela sua robustez e dirigibilidade, é o barco perfeito para essa ação, mas não 

pode ser muito grande, nem pequeno. O tamanho tem que ser proporcional ao tamanho das 

ondas e das condições de profundidade. É uma adaptação intuitiva que depende da 

experiência do patrão e dos tripulantes. 

Muitos barcos já foram arrastados para a praia, afundados, ou sofreram avarias, em 

quase todas as praias do lado leste da ilha, como demonstra a continuação do relato do Daico: 

Já teve vários barcos que se deram mal. Na Joaquina, uns três ou quatro 

barcos foram parar na praia. Teve na Praia Mole, no Moçambique, um 

monte de barcos já foi à praia, mas recuperava o barco, quebrado, sem o 

leme, arrastando no fundo... Trouxemos um barco lá da Praia Mole até a 

Barra. Ele capotou, foi entrar na quebrança do mar e esperou o jagigo e a 

onda se formou e o barco correu e bateu com a quilha no fundo e tombou 

na hora. Foi pro fundo... Amarra o cabo e puxa para fora. O barco afunda, 

mas ele ao ser puxado ele levanta e vem boiando com a proa pra cima, pois 

o motor empurra ele pra baixo, mas rebocando com a velocidade, duas ou 

três embarcações, ele levanta. 
 

Os barcos da Costa não fazem mais essa pesca pelo aumento do tamanho dos barcos. O 

pessoal da Barra, que ainda tem barcos menores, o fazem e não é raro saber de um acidente ou da 

aventura que testemunharam. 

 

Os barcos e cavalos que carregam de tudo 

 

 Como a Costa não possui estradas, todo o material de construção para diferentes 

tarefas precisa ser carregado de barco e por mãos humanas, em proporções que seja possível 

carregar sozinho ou em grupo e que, obviamente, precisa caber no barco escolhido. Essa 

tarefa, normalmente, é feita em embarcações que possuem parte do seu convés aberto, pela 

sua facilidade em carregá-lo e descarregá-lo. 
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Com o pessoal da Costa, normalmente, o dono dos materiais vai junto para ajudar, se 

encarrega de dirigir a operação e conta sempre com familiares que ajudam no mutirão. Com o 

pessoal que não mora lá, mas quer edificar algo, é comum contratar barco, pessoas para ajudar 

e até o serviço de cavalos para ajudar no carregamento. 

Edi e seu cavalo, transportando sacos de areia (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Esses barcos de transporte de material geralmente são botes rústicos, preparados para 

viabilizar a tarefa da forma mais fácil. Dessa forma, o proprietário necessita reformá-lo 

constantemente, sempre preocupado com a estrutura. Algumas pessoas vivem deste trabalho e 

de carregar coisas para os outros. Mas é comum o interessado pegar o barco que tem à 

disposição de um amigo ou da família, e fazer o serviço ele mesmo. 

Como os barcos possuem uma tonelagem bruta, fixada na sua documentação, para que 

carreguem com segurança, é necessário saber qual o peso das coisas que se carrega. É comum 

o dono do barco saber, por exemplo, se vai se carregar um caminhão de cinco toneladas de 

areia, que isso tudo será dividido em duzentos e cinquenta sacos de, aproximadamente, vinte 

quilos cada e que seu barco fará tantas viagens de acordo com sua capacidade de carga. 
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Barco de passageiros do Tico, transportando materiais de construção (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

É claro que esse serviço depende das condições da lagoa, do tempo e em qual lugar vai 

ser descarregado. Ventos fortes ou chuva podem ser um impeditivo básico. 

Como esse trabalho de carregar material é parte de uma ação que acontece em terra - 

como a construção de uma casa, reforma de algo que já existe - a fiscalização de diferentes 

órgãos monitora esse trabalho esporadicamente e chega a interferir, pedindo para descarregar 

ou acompanhar o trabalho do barqueiro.  Um barqueiro que tem um barco específico para a 

ação conta que a polícia ambiental já o acompanhou várias vezes a operação para ver onde ele 

ia descarregar, para fazer a autuação do dono do material, caso ele não esteja com a licença 

para construção. Ele, como transportador do material, não sofre nenhum tipo de sanção. Conta 

também que já viu casos em que o amigo que transportava o material para uma laje (vigas, 

cimento, ferro, brita, tábuas) teve que voltar da Costa com o barco, para o Canto dos Araçás, e 

descarregar tudo do barco, forçado pela polícia ambiental. 
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Barco do Edi no primeiro plano, próprio para carregar materiais em geral, no trapiche do ponto 8 (Foto: 

Esdras Pio, 2013). 

 

O bote do lixo 

 

Na Costa existe um barco que é especial, não pelas suas características mas pelo seu 

trabalho: é o bote que carrega todo tipo de lixo na Costa. É um bote do Rio Grande, pelo seu 

feitio, mas que poderia ser qualquer um, desde que fosse um barco dedicado só para isso e 

tivesse baixo calado, para que o carregamento e a descarga sejam feitos mais próximo da 

praia. É uma embarcação contratada de particular pela COMCAP e com três funcionários que 

fazem a coleta em toda a Costa, do ponto quatro ao vinte e três, com a sua descarga no Campo 

(Rio Vermelho) em uma caçamba específica para este fim, sendo o lixo recolhido por 

caminhões da companhia.  Os moradores precisam levar seu lixo da casa até os trapiches 

principais perto das praias onde se localizam as cestas da COMCAP. 

A coleta é realizada dia sim, dia não, durante a semana e em todos os dias do final de 

semana ou feriado, quando a Costa tem o seu movimento aumentado. Uma vez por ano são 

recolhidos objetos maiores, como geladeira, fogão, móveis velhos. 
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Algumas pessoas da Costa acreditam que o lixo deveria ter outros horários de coleta, 

que a reciclagem não é incentivada e feita adequadamente pelos funcionários da COMCAP e 

que deveria ter mutirão de limpeza das praias com a participação da comunidade. Essas 

questões foram levantadas por várias pessoas da comunidade, quando eram questionadas 

sobre as ações que poderiam ser implantadas. 

Barco do lixo e funcionários da COMCAP (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Embarcações Diversas 

 

Existem na Costa vários outros barcos de diferentes materiais e tamanhos, que muitos 

moradores possuem para o deslocamento rápido e para o lazer. 

Um dos mais populares são as chamadas “voadeiras”, como são conhecidas as 

pequenas embarcações de alumínio ou fibra para, no máximo, cinco pessoas, abertas, sem 

cabine, com motores de popa a gasolina. Sua rapidez é diretamente proporcional à potência do 

motor. São muito utilizadas nos dias em que a lagoa está calma, espelhada, pois nos dias de 

vento o barco se torna desconfortável e as pessoas chegam ao seu destino sempre molhadas. 
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Esses barcos são utilizados e postos para terra assim que chegam à praia. Como são barcos 

pequenos, com motores normalmente mais caros que os próprios cascos, necessita-se de uma 

condição segura para sua guarda.  

Lancha voadeira (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Existe na Costa um único barco de fibra cimento, de porte médio, que trabalha na 

COOPERBARCO: é o barco “Escorpião”, do Antônio. É um barco que destoa na sua 

aparência, externa e principalmente interna, pelo formato e adaptação do conjunto da cabine 

em madeira sobre o casco de fibra. Todos os outros barcos das duas cooperativas têm casco e 

cabine de madeira, alguns com uma fina camada de fibra de vidro no revestimento superior 

das cabines. 

Outras embarcações são as canoas de fibra, que alguns também utilizam para a pesca 

do camarão, barcos também de fibra para o laser a vela e alguns cascos, em menor número, 

não possuem uma classificação específica. 
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Barco de fibra cimento e fibra de vidro do Antônio (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

A relação dos barcos com a terra 

 

A posse de uma embarcação na Costa permite que o indivíduo ou uma família tenham 

a liberdade de circular dentro da lagoa, para onde quiser, a qualquer hora, ou carregar de tudo, 

tendo como limite o tamanho da sua embarcação.  É análogo ao carro na cidade pela forma 

como as pessoas constituem suas vidas atribuladas e suas necessidades materiais. No entanto, 

o carro, ao ser estacionado em local próprio, basta trancá-lo adequadamente que ele ficará ali 

à sua espera. Com uma embarcação as coisas não são assim tão simples.  

Dependendo do tipo da embarcação, ela necessitará de um cuidado maior ou menor. 

Terá que dispor de espaço em terra, de forma esporádica ou permanente, sem ou com 

estrutura, como apenas uma beira de praia ou uma marina ou estaleiro que tenha condições de 

tirá-lo da água, guardá-lo ou para apenas fazer o que se necessita.  

Se for uma embarcação que tenha que ficar constantemente na água o cuidado é 

redobrado: suas amarras precisam de verificação cotidiana dependendo do vento e marés, 

necessitando-se, muitas vezes, da troca de sua posição de atracamento; a condição de 

drenagem, quando chove, precisa ser monitorada; e, a manutenção básica do seu 

funcionamento precisa ser garantida, caso o barco tenha que ser levado para outro lugar pela 
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instabilidade do ambiente onde se encontrava. Ou seja, a água e o barco são diferentes de um 

carro e uma rua. A água se mexe e se modifica numa fração de tempo que precisa ser 

antecipada pelo barqueiro, para que haja tempo e condições para manter ou levar o barco para 

condições mais seguras. 

Uma embarcação necessita sempre de um espaço em terra. Pode ser definitivo, para 

sua guarda (como se fosse uma garagem para o carro ou um espaço na rua), ou esporádico, 

para a sua manutenção anual. Isso é definido pelas características da embarcação e pelo tipo 

de uso que se faz dela. 

Na Costa, existem as embarcações pequenas, como canoas, voadeiras, que são 

puxadas para a terra assim que desenvolvem a navegação e são deixadas nas praias ou 

ranchos, dependendo da sua rotina de utilização: se o seu uso é diário, pode-se deixar na praia 

mesmo, com uma lona ou cobertura de retirada fácil; e, se o uso é esporádico, é importante, 

principalmente para a canoa, que ela tenha um rancho coberto e bem ventilado para que não 

rache ao sol ou apodreça.  

 

Canoas do Têco, embaixo da parreira de uva, "secando na sombra" (Foto: Esdras Pio, 2013). 
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No caso das canoas, como são estreitas, já existe uma adaptação histórica com o 

objeto. Elas têm seus espaços garantidos ou improvisados com as condições que cada um 

define para sua preservação e manutenção. Contar com um espaço do rancho ou varanda da 

própria casa, colocar uma lona ou panos claros sobre, virá-la de ponta cabeça, são atitudes 

básicas que podem ser tomadas singularmente ou somadas para uma melhor preservação da 

sua madeira. 

Os barcos menores com motores a gasolina, de popa, como as voadeiras, precisam ser 

retirados da água e colocados em um local que não atrapalhe a circulação da praia. Deixar na 

água é muito arriscado, a não ser por pouco tempo ou por saber com segurança que não 

haverá uma instabilidade nas condições pluviométricas nem do vento. Apesar desses barcos 

não ocuparem muito espaço, a maior inconveniência é a preocupação com a segurança do 

motor, pois ele constitui o maior investimento do barco e é um objeto de fácil retirada e 

deslocamento. É muito comum esses motores serem acorrentados ao barco ou a um objeto do 

local onde se encontram.  

Se for uma embarcação de porte médio ou grande, ela precisa ficar boiando sempre ao 

lado de um trapiche, atracada ou ancorada dentro das enseadas, mas perto da vista do dono. 

Os espaços de praia são disputadíssimos e uma boa parte delas fica mesmo ancorada por um 

único cabo, para que possa girar e aproar contra qualquer vento, presa a uma poita colocada 

no fundo da lagoa. Se uma embarcação dessas precisar ser puxada para terra para 

manutenção, o proprietário terá que dispor de um espaço e um período de tempo, o que será 

combinado com todos que utilizam o local. Necessita-se de uma carreta que suporte o peso do 

barco e um guincho que o tire para fora da água.  Portanto, o barco ficará em terra o menor 

tempo possível, não só pelo acordo com as pessoas, mas, também, porque como são barcos de 

madeira, quanto mais tempo o barco ficar em terra mais trabalho o casco dará pelo seu 

ressecamento, aumentando o trabalho de calafetar ou tampar suas rachaduras. 

Portanto, ter uma embarcação, seja qual for, é ter que se ocupar em mantê-la 

conservada para que o objeto não se torne um problema, para o dono e para os outros. 
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Barco abandonado na prainha da Vila Verde (Foto: Esdras Pio, 2013).  

 

Essas características todas de cuidado impõem diferentes relações com o espaço da 

terra na Costa, pela quantidade de embarcações e o número limitado de praias e atracadouros 

seguros. A falta de espaço tem sido um “quebra-cabeça” bastante complicado para a 

comunidade. Estima-se que a Costa possua aproximadamente 250 embarcações, de porte 

pequeno, médio e grande, com capacidade de uma a cem pessoas, para o transporte coletivo e 

individual. Dessas, aproximadamente, trinta e cinco são baleeiras, cem são botes adaptados 

para diferentes fins, mais de cem canoas e quinze voadeiras. Para dificultar, os mesmos 

espaços desses barcos são utilizados pelos restaurantes e muitas praias foram suprimidas, para 

construção de deques e trapiches, para o atendimento ao turista. O problema só não é maior 

por conter um aspecto de dependência mútua, entre as atividades dos restaurantes e os barcos, 

que faz com que convivam em relativa harmonia, apesar da disputa sobre o mesmo espaço. 

Os donos de restaurantes e seus familiares, todos eles, sem exceção, possuem suas 

embarcações e se revezam sobre os poucos espaços que sobraram em suas propriedades para a 

manutenção dessas embarcações ou dependem de espaços associativos com outros barqueiros 

em outros lugares, o que lhes permite fazer a manutenção anual ou esporádica. 

Existe um consenso, entre os proprietários das embarcações maiores, de que a Costa 

teria que ter um espaço específico para a manutenção das embarcações maiores, contendo 
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todas as condições de um estaleiro, com guincho, carretas, áreas de lavagem, restauração, 

pintura e mecânica. Um espaço coberto e fechado que tenha a segurança de que os resíduos 

desses trabalhos não escorram para a lagoa. Hoje em dia, cada um faz o que pode, muitas 

vezes de qualquer jeito, sem nenhum comprometimento com esses resíduos, que acabam 

ficando pelas praias ou dentro da lagoa.  

A questão é que existe uma consciência dos problemas que o barco ocasiona, mas não 

existe nenhum encaminhamento privado ou público que projete alguma solução para o 

problema de forma coletiva. Hoje o maior dos problemas é não ter um estaleiro para a ação de 

manutenção que seja de uso coletivo dos donos desses barcos, um estaleiro com guincho e 

estrutura para conserto e, consequentemente, para o cuidado com os resíduos. 

O único terreno cogitado para a construção do estaleiro é um terreno entre o ponto 15 

e 16, dentro do que dizem ser um terreno do Estado, onde se localiza a Cachoeira da Costa. A 

comunidade já tentou saber com qual órgão do Estado estaria a inscrição desse terreno, mas 

não obteve resposta. Existe, também, um impedimento verbal por parte dos vizinhos e donos 

dos restaurantes próximos que não gostariam de ter no local algo que trará barulho de 

ferramentas, poeira e uma agitação incômoda. Alguns dizem que construindo um espaço 

fechado e coberto esses problemas poderiam ser controlados e que seria o único espaço 

possível na Costa para essa atividade. 

Como toda embarcação necessita de manutenção e cuidado constantes, esse é um 

problema que cresce de acordo com a quantidade de barcos que a Costa vai adquirindo. Esse 

número vem crescendo sempre desde a década de 1980, quando o turismo iniciou na 

comunidade. Com a melhora das condições de vida na região e o tombamento do caminho da 

Costa, que impediu a construção da estrada, as pessoas passaram a comprar seus barcos para o 

trabalho e para o deslocamento familiar.  

Em relação aos barcos menores, existem duas tendências opostas: o número de canoas 

têm se reduzido, em decorrência do menor número de pessoas pescando; já, as voadeiras têm 

aumentado seu número, tendo em vista que algumas pessoas passaram a trabalhar fora da 

Costa e pela diminuição do tempo de deslocamento que elas desenvolvem.  
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Viver na Costa  

 

Ao perguntar para as pessoas que moram na Costa como é viver na região, as respostas 

indicam coisas próximas: “aqui não existe violência”, “dá pra deixar a janela aberta”, “o 

silêncio e o barulho da mata é uma maravilha”, “precisa ver à noite como é: dá pra escutar o 

barulho do mar lá de Moçambique
70

”, “eu não conseguiria morar em outro lugar”, entre 

outras. Talvez essas sensações possam ser resumidas nas palavras de uma moradora, nascida 

na Costa, que administra um restaurante junto com os irmãos: “a tranquilidade é o nosso 

maior patrimônio”.   

As pessoas que vivem próximas ao Caminho da Costa não têm a mesma opinião, pelo 

fato de passar muita gente que visita a região caminhando e causar um certo desconforto de 

dia. Mas, à noite, tudo volta ao normal, quando a Costa passa a contar só com os seus 

moradores. A Costa possui apenas dois restaurantes que alargaram seus negócios construindo 

pequenos quartos para alugar, num total de doze quartos. Além disso, existe uma pousada, 

próxima do ponto 13, que é administrada por pessoas que não moram na Costa e que tem 

acomodações para apenas 10 pessoas. Portanto, os turistas têm poucas opções de estadia e 

poucos ficam pela Costa. 

A Costa possui um posto de saúde mantido pela prefeitura e um grupo de profissionais 

de saúde familiar que faz visita periódica em todas as vilas. Possui um salão de baile que já 

teve melhores épocas, utilizado para diferentes fins, desde reuniões associativas até como 

espaço de academia. Conta também com uma loja de lembranças, alguns espaços de salão de 

beleza e quatro bares ao longo do caminho. Apenas um bar fora da vila principal da Costa, o 

“Bar do Bilé” (do Dico e da Misse) na Vila Verde, no ponto 8. 

A Costa, também, possui uma igreja pequena onde o padre, que vem de outros lugares, 

sempre está reclamando da falta de fiéis. No entanto, quando se fala da procissão de Nossa 

Senhora dos Navegantes, a religiosidade é manifestada de forma alegre e atrai muitas pessoas 

e barcos de outras regiões. 

As pessoas da Costa não possuem opções de entretenimento noturno, principalmente 

para os mais jovens. Os bares acabam sendo a única opção e isso é motivo de preocupação 

para os pais que acabam, eles mesmos, frequentando os mesmos lugares. Nos finais de 

semana é comum se organizar pequenas reuniões nas casas de amigos para comer e beber. 
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 Praia de mar-grosso, na frente da Costa, do lado leste do Parque do Rio Vermelho. 
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Uma das reuniões mais curiosas não é na casa de ninguém, mas em alguns barcos, que 

são esvaziados dos bancos do meio e ancorados em alguma enseada rodeada de mata. Leva-se 

uma churrasqueira portátil, bebida e muitos casais. Usa-se o som do próprio barco ou se leva 

instrumentos musicais e se faz um “baile”, uma noite dançante.  

Largada da corrida de canoa a vela (Foto: Esdras Pio, 2012). 

 

Os mais jovens, quando possuem barcos, optam pela Lagoa e atracam nos trapiches do 

Centrinho, na ponte, aumentam o volume do som do barco e ficam bebendo nos bancos 

próximos. A polícia já teve que intervir tentando coibir o barulho e impôs algumas restrições: 

para tentar diminuir a aglomeração ela impede que os carros parem da meia noite às seis da 

manhã na frente dos trapiches e dos barcos. A medida, no entanto, não teve efeito algum.  

Existe, também, uma Associação de Canoa a Vela da Costa da Lagoa que promove, 

pelo menos, uma vez por ano, uma corrida de canoa que é muito disputada pelos moradores e 

é motivo de orgulho por isso acontecer na região.  

Ao perguntar sobre como é depender dos barcos, as respostas são diversas e 

controversas. Segundo os informantes, comparado a um passado recente, está muito melhor. 

Muitos acabam respondendo sobre os problemas do transporte e da falta de manutenção dos 

trapiches. Os trapiches são motivo de crítica, devido ao seu péssimo estado de conservação. 
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A prefeitura, que deveria fazer sua manutenção, não tem feito sua parte. As 

cooperativas, por depender desses objetos, acabam por tomar a iniciativa de consertá-los e a 

comunidade acaba não entendendo de quem é a responsabilidade, muitas vezes delegando 

equivocadamente a culpa às cooperativas. Um barqueiro definiu muito bem essa questão ao 

ser perguntado sobre o problema do trapiche: “quem cuida dos pontos de ônibus não é a 

prefeitura? Por que com os trapiches têm que ser diferente?” 

Trapiche do ponto 13, quebrado e amarrado, na praia seca (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 Esses pontos de embarque e desembarque são usados por todos, moradores e turistas, 

para acessar os barcos das cooperativas. 

Durante a travessia de ida à Costa, é comum os turistas no barco se preocuparem com 

a paisagem, fotografando tudo, um tanto eufóricos, e voltarem sonolentos, descansados ou um 

pouco embriagados, no final da tarde. 
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Interior do barco voltando para Lagoa (Foto: Esdras Pio, 2013). 

Os moradores, por sua vez, quando vão à Lagoa descem asseados, estão sempre 

conversando com os vizinhos de outras vilas, lendo e prestando atenção em tudo. Quando 

voltam da Lagoa estão um pouco desgrenhados, cheios de sacolas, com um ar de cansaço, 

“doidos” para chegar em casa, e alguns sempre dormem - quando há pouca gente no barco 

chegam a deitar esticados nos bancos.  

O fato de a Costa não possuir nenhum comércio, como supermercado, farmácia ou 

padaria, faz com que tudo que se precise para o abastecimento de uma moradia tenha que ser 

adquirido fora do local. Isto faz com que todos voltem do Centrinho da Lagoa sempre com um 

número grande de sacolas de supermercado que precisam ser carregadas para suas casas. Isso 

é tão corriqueiro que é motivo de brincadeira por parte de quem começa a observar as sacolas 

dentro dos barcos: “oba, hoje vai ter churrasco na tua casa?”, “família grande essa, comem pra 

caramba!”, “cerveja não poderia faltar”, “eu nunca comi isso!”, entre muitos chistes. Até 

quem não carrega nada ou pouco é falado: “esse é mandrião”, “não come nada, tadinho” ou 

“ele mora sozinho mesmo!”.  
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Moradores da Costa voltando da Lagoa após o almoço. (Foto: Esdras Pio, 2013). 

O fato é que as pessoas naturalizaram a relação com o transporte de barco ou com o 

fato de ter que carregar suas coisas. A maioria das pessoas não reclama e quem o faz já sabe a 

resposta: “tem opção? Não! Viva-se com isso”, resposta de uma pessoa que foi morar há 

pouco tempo na Costa. Ou, a enfática conclusão da Maninha (43 anos): “O barco dá 

sustentabilidade em trazer tudo pra nossa casa”, demonstrando a naturalidade do ato de 

transportar e ter que carregar tudo que se precisa, como se isso não precisasse ser questionado. 

O maior trabalho, porém, está em levar as compras da praia até a casa do morador que, 

em alguns casos, pode passar de centenas de metros e sempre subindo. É normal ver a família 

inteira carregando muitas sacolas de supermercado e até usando carrinhos de mão.  

Muitos moradores possuem carros ou motos na Lagoa ou no Canto dos Araçás, 

guardados em estacionamentos ou nas casas de amigos e parentes, mas é uma parcela muito 

pequena comparada ao número de pessoas que possui barcos. A maioria desses veículos são 

de pessoas que foram morar na Costa. Os nativos que possuem carros são poucos e isto não é 

pelo fato de não possuir condições, pois muitas das embarcações da Costa são mais caras que 

qualquer carro popular. Não querer se preocupar com um objeto que lhes daria mais trabalho 

e gasto financeiro que uso, talvez seja uma das explicações.  

Os barcos estão funcionando em condições seguras e confortáveis. Não há atrasos 

desmedidos ou problemas de superlotação fora de temporada - dezembro, janeiro e fevereiro 
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não dá para dizer o mesmo. É claro, também, que alguns barcos que são criticados pelo seu 

desconforto, por serem barulhentos, por serem malcheirosos, por serem lentos demais, mas 

isso não é uma crítica que possa ser estendida à maioria dos barcos. 

Ao perguntar para Darci (83 anos), que é um dos últimos moradores ao norte da Costa, 

no ponto 23, sobre o transporte e se o tempo de viagem até a Lagoa não o incomodava, ele 

responde assim: “Transporte querido esse, não é, meu amigo? Transporta há quinze, vinte 

anos e nunca matou ninguém... Transporte querido! Tempo? Leva uma hora?, leva! Quanto 

mais tempo a gente leva, mais apreceia!”  

 



CAPITULO III 

QUESTÕES CONTROVERSAS, HISTÓRICAS E DE VALOR 

 

 

 

 

A preocupação inicial desta pesquisa era compreender e caracterizar o que chamei de 

cultura náutica na Costa da Lagoa, através do estudo da história, da economia e do 

desenvolvimento social da localidade. A motivação tinha algo de prático, pois, os 

detalhamentos específicos apontavam para questões correlatas e para outras questões, como 

planejamento e patrimônio, a partir de um interesse altruísta de ver como a cultura náutica 

poderia ser “implicada” ou “assegurada”, respectivamente, através de ações públicas e 

ordenamentos legais.  

Como se percebeu ao longo da pesquisa (já mencionado na introdução do trabalho), 

não se poderia identificar as “implicações” no planejamento, por não haver nenhum 

planejamento público oficializado, principalmente para a questão cultural que envolva a 

localidade nas questões patrimoniais. Porém, cabe anotar que o plano diretor aprovado para a 

Costa foi determinado com a sigla ARC (Área Residencial Cultural) que predispõe um 

cuidado com as questões culturais e patrimoniais. 

Por outro lado, o cuidado com o patrimônio natural, que é sustentado por estudos 

sobre a flora e fauna, com determinações legais que são desenvolvidas para o Brasil inteiro, 

refletem através dos órgãos fiscalizadores (Ibama, Fatma, Floram) ações que, realmente, 

demonstram haver uma política de conservação do bem patrimonial natural. Quem dera 

pudéssemos ter essa mesma gama de estudos e ordenamentos institucionais para com o 

patrimônio cultural a ponto de sustentar uma política pública de preservação desse universo. 

O desnível de tratamento público sobre esses dois patrimônios (cultural e natural) é extremado 

e injusto, relegando à própria sorte valores, saberes e práticas da vida de pessoas que possuem 

e sustentam parte do nosso diálogo com o passado da região. Dito isto, entendo, mais 

claramente, a preocupação de Mussolini com a “[...] ausência de estudos sobre a zona 

pioneira”, guardadas as devidas proporções de sentido e de tempo dessa afirmação. 
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Novas e velhas constatações, perguntas e decisões 

 

Na medida em que a pesquisa ia sendo desenvolvida, percebia-se o quanto era imensa 

essa tarefa de contar sobre algo quando não se tem um exemplo próximo, com propriedades 

similares, que pudesse ser confrontado analogicamente. 

A condição de vida na Costa e a cultura náutica que se estabeleceu são tão específicas 

que mereceriam ser contadas diacronicamente, para que o valor patrimonial pudesse ser 

entendido e dimensionado no seu grau de importância. Principalmente pelo fato de que, no 

litoral do Brasil inteiro e na própria Ilha, práticas náuticas desenvolvidas coletivamente, sobre 

um mesmo espaço e com características comuns, declinam em um processo de minimização 

que parece inexorável. Como demonstra a consideração feita por Vieira Filho (IPHAN, 2012) 

que, após reconhecer o patrimônio naval brasileiro “como um dos mais ricos e expressivos 

[do mundo]”, completa dizendo que é “um dos mais ameaçados contextos do patrimônio 

cultural do Brasil” (p. 9). A Costa, na contramão desta constatação, conseguiu ampliar o seu 

patrimônio náutico, adaptando-se às novas condições de vida com uma atividade que emprega 

mais de uma centena de moradores, através do transporte de passageiros. Para isso, 

reestruturou suas embarcações para atender não só o transporte dos moradores, mas o fluxo 

demandado do turismo e conseguiu promover a continuidade do seu processo cultural náutico.  

Esta versão positiva sobre o fenômeno cultural na Costa e o quadro que se apresentava 

de estudo promovia muitas novas perguntas: Como abordar cultura náutica quando sua 

distinção especial está naturalizada sob o quadro da vida cotidiana, que mantém laços 

espontâneos com o passado, consegue se estabelecer com autossuficiência - contra essa 

corrente de “extinção” - apesar dos problemas e da falta de reconhecimento oficial? Como 

demonstrar que existe um bem cultural na Costa, que é histórico, complexo e simbólico, 

transformado em função desse novo contexto de vida, quando a prática da navegação na Ilha, 

sugere um quadro de esquecimento sobre sua importância?  Como distinguir a especificidade 

prática da navegação que se vincula com o ambiente sobre a lagoa e sua diferença em outros 

lugares? Essas e outras perguntas se misturavam e construíam janelas de observação histórica 

que perpassavam todas as ferramentas teóricas - paisagem, identidade e, principalmente, a 

ideia de patrimônio. 

Como existem, também, vários fatores que interagem na formação dessa projeção 

cultural náutica - fatores geográficos, ambientais, históricos, econômicos, sociais adaptativos, 

técnicos, legais, entre outros, alguns excessivamente complexos, que mereceriam estudos 

específicos - a decisão foi expor parte desses dados, diluindo-os através de um texto   
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(capítulo II) com um ordenamento didático da história da Ilha e da Costa, possibilitando 

contar sobre esse mundo da navegação, sobre a transformação na vida da Costa, sobre os tipos 

dos barcos encontrados, para que o enfoque patrimonial náutico pudesse ser visualizado e 

depois analisado (capítulo III). 

 

O lugar, a história e o objeto barco 

 

Entender a formação geomorfológica da lagoa foi essencial para compreender como a 

história humana se desenrolou em seu entorno e como a região da Costa se caracterizou da 

forma como a conhecemos hoje. A formação desse habitat lagunar, com sua fauna marinha, 

propiciou uma fonte de alimentação para o homem pré-colombiano e para o homem branco 

que tomou esse espaço. Hoje, esse atrativo alimentar ainda existe, mas não é como no 

passado, pois a lagoa não é mais a mesma, pela diminuição da sua piscosidade e por outras 

formas de contato e interesse desenvolvidas contemporaneamente. Entender a história da ilha, 

por sua vez, auxiliou em conjecturar sobre como se formaram os caminhos em direção à 

lagoa, como foi o desenvolvimento humano sobre o espaço, constituindo a base de parte do 

desenho urbano que temos hoje, e como se desenvolveu a cultura náutica ao redor da ilha.  

O desenvolvimento e o domínio da navegação sempre foram dependentes do domínio 

geográfico acumulado. Explicar parte dessa formulação era fundamental para entender como 

a cultura náutica se desencadeou e se diversificou na ilha, constituindo seu auge no século 

XIX. Também apresentaria componentes da ordem patrimonial material que versam sobre 

práticas com diferentes materiais, técnicas construtivas, adaptações do objeto barco em função 

do ambiente geográfico. A projeção construtiva náutica produz uma disposição de critérios 

que subsidiam sua importância e valor de uso (Appadurai, 2008) - o primeiro é a segurança, o 

segundo é a funcionalidade, o terceiro é a durabilidade, o quarto é o estético, entre outros -, 

que acabam por fixar sobre o objeto formas que dialogam diretamente com o lugar que foi 

desenvolvido e sua utilização.  Há elementos identitários no objeto e na forma de sua 

utilização, que reflete o que o envolve e conota o passado e o presente da relação homem e 

natureza. A baleeira representa bem essa questão. 

 

Analogia de ocupação e navegabilidade 

 

Ao conhecer um dos mapas do litoral de Santa Catarina (Piazza, 1983, p. 195), com a 

localização das enseadas escolhidas pela Coroa Portuguesa para a exploração pesqueira da 
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baleia, percebe-se o quanto foi importante para a navegação e para a sua cotidianidade prática, 

um local que ofereça a melhor condição de segurança e facilidade daquilo que se pretende 

fazer em terra. Todas as enseadas escolhidas pela coroa portuguesa possuem um desenho 

geográfico que propiciava as condições para a facilitação do trabalho; enseadas sempre 

voltadas para o norte, “de costas” para o vento sul, que é o que provoca as maiores 

dificuldades para prática náutica no litoral. 

 

Posicionamento das baias viradas para o norte, no litoral catarinense. (Fonte: Montagem sobre desenho 

de Piazza (1983, p. 165)).  

 

Se observarmos analogicamente o desenho da região da Costa da Lagoa, guardadas as 

proporções e os diferentes interesses de uso, veremos que os lugares das vilas foram 

determinados com a mesma preocupação, com o estabelecimento das mesmas condições de 

segurança e facilidade para que a navegação e a relação cotidiana seja a mais cômoda, segura 

e funcional possível.  
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Desenho das vilas da Costa, com o realce de seus posicionamentos para o vento (Fonte: Google Maps, 

2014). 

 

Portanto, podemos dizer que a dinâmica de ocupação do espaço vivencial hoje 

estabelecido na Costa deriva da navegação. A maioria das vilas na Costa possui a disposição 

de localização que garante o atracamento dos barcos com relativa segurança através dessas 

enseadas e que, a partir desses pontos, as pequenas vilas se desenvolveram ao redor. A única 

enseada que foge a esse padrão é a Praia do Sul - por estar de frente para o sul. Sua ocupação 

é, talvez, uma das mais antigas, vide o número de ruínas de “grande porte” e a trajetória do 

caminho histórico de Ratones. Em uma época em que não havia barcos grandes que 

necessitavam permanecer na água, forçando essa conexão náutica, definindo outro padrão de 

ocupação, que era a relação com os trabalhos da roça.  

Atualmente, essas pequenas enseadas estão sobrecarregadas, no limite de sua 

utilização como ancoradouro, como espaço de manutenção dos barcos, como extensão dos 

espaços dos restaurantes, como espaço de moradia, devido ao aumento populacional na região 

mas, principalmente, pelo transporte demandado pelo turismo.  
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Ocupação da Praia Seca por diferentes embarcações e trapiche ao fundo (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

A história de transformação do lugar 

 

A chegada dos migrantes açorianos e madeirenses, no século XVIII, transformou a 

paisagem da ilha em todos os sentidos, através do estabelecimento do uso massivo de suas 

terras, com a agricultura em grande escala, e pela tomada dos recursos da flora e fauna 

terrestre e marinha. Podemos entender que essa atitude planejada de migração foi uma das 

primeiras ações governamentais na Ilha em que houve um planejamento efetivo para sua 

edificação, comandada pelo Brigadeiro José da Silva Paes, com a construção dos fortes, a 

busca dessas famílias nos Açores e Madeira, e o desenvolvimento agrícola e baleeiro 

projetado. Tudo isso foi base do processo de desenvolvimento da ilha.  

Ao descrever essa trajetória de chegada dessa população, além de falar de suas 

dificuldades, procurei realçar as características do processo de navegação e como isso 

constituiu como um traço identitário marcante. Acredito, que os migrantes antecessores a essa 

ação planejada por Paes, os bandeirantes paulistas, não eram tão afeitos “às lides marinhas” 

como os açorianos e madeirenses e tinham outros propósitos.  

A ilha e seus arredores tornaram-se palco de uma agricultura variadíssima, diferente 

do nordeste do Brasil, onde predominava a monocultura da cana, ou do sudeste, com a 



 
 

135 

expansão do café. A riqueza inicial de suas terras e o clima favorecia a diversidade, mas isso, 

como se percebeu, da forma como a terra era tratada - ou melhor, não tratada - não ia durar 

muito. A pesca era um complemento de renda, através do camarão seco, e subsídio alimentar 

familiar. A indústria pesqueira só assumiu vulto quando se criou a possibilidade do 

congelamento no começo do século XX. 

O auge da agricultura e da extração da floresta fez com que o porto se expandisse e se 

modernizasse e, da mesma forma que a agricultura na ilha teve um auge de desenvolvimento e 

um declínio constante até sua paralização total na metade do século XX. Nesse período a ilha 

estagnou economicamente e isto se refletiu na vida dos seus moradores forçando o 

deslocamento sazonal da população masculina em busca de trabalho, principalmente para o 

Rio Grande do Sul, com a pesca. 

Esse vai e vem dessa população trouxe muitas influências na prática náutica vivida na 

Costa, o que pode ser simbolizado pelo “bote do Rio Grande” e, também, deixou sua 

influência em diferentes lugares do litoral sul e sudeste. Assim, provavelmente, alterou a 

percepção - desses que se deslocavam - da própria Costa como um espaço diferenciado de 

vida. Ao voltar, tinham a certeza de encontrar o acolhimento das pessoas que se conheciam, 

sem exceção, de dominar sua condição de sobrevivência com variáveis que lhes são naturais, 

como a pesca e a roça e, entre outras coisas, de encontrar no espaço - que pode ser 

dimensionado com um golpe de vista - uma segurança e tranquilidade que não se encontra tão 

fácil em outros lugares. 

 

A paisagem da Costa é uma criação coletiva 

 

As condicionantes geográficas e culturais que se mostram sempre juntas, continuam a 

expressar imagens que misturam passado e presente. Tanto pela caracterização de uma 

floresta reestabelecida espontaneamente - derivada de uma ocupação humana que encontrou 

novas formas de se relacionar com esse espaço, sem o transfigurar por completo - como por 

uma lagoa que visualmente é a mesma e uma forma de mobilidade humana, histórica, que é a 

navegação. 

Não imaginemos que isso foi algo projetado pela comunidade da Costa da Lagoa. 

Todos os elementos acima foram se transformando no decorrer da vida, por decisões não 

planejadas, internas da comunidade, para sua sobrevivência, desistindo de algumas atividades 

e criando outras, frente ao que se apresentava pela conjuntura econômica/social globalizada. 

Foi isso o que configurou o que restou desses três aspectos (floresta, lagoa e navegação) que, 
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certamente, foram muito mais proeminentes e complexos no passado do que temos hoje: tanto 

da floresta primitiva, quanto da piscosidade da lagoa, do mundo náutico e suas variações.  

A paisagem da Costa, apesar das mudanças ou dos atuais problemas, continua sendo 

uma criação coletiva espontânea que elabora uma vida mais perto do ambiente natural de 

floresta e lagoa. As atuais formas culturais de como as pessoas da Costa se relacionam com o 

ambiente continua a criar laços de dependência com a lagoa e com a floresta, com um tipo de 

vida onde ainda tudo é sentido e observado pelo vai e vem da navegação. Talvez, seja isso que 

Simmel declarava ser o “estado de espírito”, onde o homem e natureza eram conectados em 

algo uno. Na Costa, a paisagem continua a orientar a formulação da vida cotidiana, quando o 

espaço é vivido e percebido nos seus detalhes, através dessa nova forma de se relacionar com 

o espaço. A navegação é um dos componentes essenciais dessa articulação, que produz uma 

declarada ação com os componentes do ambiente natural e possibilita um posicionamento 

sempre diverso de observação e de atitude frente ao que está sendo visto. A circularidade do 

raciocínio faz relembrar a afirmação de Menezes (2002) de que “[...] o olhar é um fator de 

construção da paisagem” (p. 46). 

É claro que a visão da Costa, a partir das pessoas que moram lá, é distinta da visão das 

pessoas que visitam o lugar e que no final do dia vão embora. No entanto, mesmo para os 

turistas, também não é como passear em uma cidade cenográfica, não é apenas contemplação. 

É vivenciar um pouco de como é depender da navegação, de como é estar sem as condições 

do ambiente urbano tão comum, de experimentar os gostos de uma vida ao lado de uma lagoa 

e uma floresta verdadeira dentro de uma ilha.  

Para o olhar externo, o isolamento define uma situação que é próxima a morar numa 

ilha isolada. O fato de a Costa não ter os serviços e o comércio normal de um bairro, como 

padaria, farmácia, supermercado, entre outros, e de depender do barco para tudo, produz uma 

sensação de ruptura momentânea com a ação de consumo, pois não se pode ter tudo a 

qualquer hora. Há a necessidade de se programar e viabilizar isso quando houver o 

deslocamento ao Centrinho da Lagoa.  

Existe mais uma coisa que esse passante (turista) não vê, ou não percebe, por ficar 

pouco tempo no local: o fato de que toda aquisição material, humana, na Costa, necessita de 

um trabalho a mais. Tudo precisa ser carregado através do barco, da beira da praia na Costa 

até a moradia, que pode não ser perto, e sempre morro acima. Isso pode parecer pouco, mas é 

a realidade cotidiana que avulta e a diferencia em algo a mais.  É uma das questões que se 

desencadeiam da condição de isolamento e da forma de transporte. Esse trabalho é encarado 
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como o “pedágio natural” para se viver na tranquilidade do lugar, como declarou a moradora 

nativa de nome Maninha: “nosso maior patrimônio”. 

A vida na Costa, portanto, constitui-se por não ser tão cômoda como a vida na cidade e 

isso é sentido imediatamente por todos os que resolveram ter a Costa como um novo lar. Dá 

até para imaginar como era isso na ilha antes do acesso pela ponte Hercílio Luz. Esse fator de 

dificuldade é parte do aspecto patrimonial? Se for, podemos dizer que a Costa, além do 

isolamento e da dependência do barco, tem elementos que a deixam mais próxima do que 

seria a vida ilhéu nos seus primórdios.  

A ausência do acesso rodoviário sem dúvida fez e faz a diferença. A Costa só manteve 

esse isolamento pela dificuldade em construir uma estrada até lá, sobre um terreno que 

apresenta um relevo e uma condição rochosa difícil de transpor, somados a uma não 

constituição de uma conjuntura política/administrativa/econômica que viabilizasse a 

construção da estrada. Esse obstáculo também fez com que a cultura náutica do lugar 

sobrevivesse e se transformasse naquilo que temos hoje. Como as pessoas da Costa 

perceberam, esse isolamento geográfico somado ao ir e vir de barco, tão comum para os 

moradores, continha uma atratividade turística que poderia ser explorada economicamente. 

Essa atitude faz lembrar a afirmativa de Mussolini (2009) de que a comunidade que tenha 

chegado a um grande isolamento “passa a contar consigo mesma”, gerando ações de procura 

para a solução dos seus problemas, utilizando “a íntima relação com o ambiente” como um 

elo diferenciador que interessava a essa nova atividade que se formava, produzindo também 

uma nova forma de se conectar com o “habitat”. 

Essa “reinvenção” fez com que a localidade se diversificasse em várias atividades. A 

criação da atividade gastronômica, por exemplo, foi uma consequência do processo turístico, 

mas completamente inovador se observarmos a trajetória econômica e cultural da 

comunidade. Tudo foi criado e desenvolvido pela comunidade com as condições disponíveis, 

ou seja: pirão (com farinha que lembra o aspecto agrícola), camarão e peixe frito. A tradição 

está nos alimentos que é ofertado, no envolvimento familiar no empreendimento e não na 

atividade, que é relativamente nova. Talvez, com o passar do tempo, poderemos definir isso 

de forma mais clara, como tradição, como podemos ver a pesca e a navegação. Pois, como 

define Risério (2012), tradição é a “[...] soma seletiva de atos técnicos e simbólicos nos quais 

se foi gravando a criatividade de um povo” (p. 266). 

Todos esses elementos, hoje, fazem parte dessa identidade híbrida (Hall, 2006) que 

singulariza a região ao articular alguns aspectos históricos e adaptá-los em função do presente 

globalizado. Tudo determinado e feito por pessoas que moram e vivem na região, sem 
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nenhum investimento externo, com a autonomia de ação medida pela capacidade do 

investimento familiar. Barcos, estruturas para os restaurantes, capacidade de organização, 

tudo feito por pessoas da comunidade, sem um gerenciamento externo ou único. Talvez por 

isto a comunidade, no seu desenvolvimento, acertou e errou, corrigindo decisões e caminhos 

não promissores para sua sobrevivência econômica e identitária. Mas isso tudo, também, não 

foi projetado como tal; tudo foi acontecendo espontaneamente com o passar desses trinta anos 

de desenvolvimento turístico, com articulações dos segmentos envolvidos (cooperativas de 

barcos, donos de restaurante e associação comunitária), cada qual dentro do seu âmbito de 

ação, separadamente, raramente de forma conjunta. A associação de moradores que poderia 

liderar as ações coletivas - por ter o maior poder de ação legal -, não o faz com a frequência 

que deveria, pois não tem nenhum poder econômico, comparado aos restaurantes e ao 

transporte das cooperativas, e só é acionada quando existem problemas que afetam essas duas 

atividades ou por problemas genéricos.  

A associação de moradores, quando não existia a organização dos restaurantes e 

cooperativas, liderou uma das decisões mais importantes da comunidade que foi a defesa 

contra a construção da estrada para a Costa - demanda criada dentro da própria comunidade 

por uma parcela menor de seus moradores. Essa decisão estabelecida pela não estrada 

produziu a possibilidade da comunidade ser como é, com o domínio articulado pela 

navegação. 

 

A reinvenção da cultura náutica e autossuficiência 

 

A atividade náutica, que todos da Costa desenvolvem de uma forma natural, prevendo 

suas variações e ritmos, é aprendida através de uma prática empírica cotidiana, de acordo com 

suas necessidades (Apolônia, 2005), e continuará sendo repassada de forma geracional, se o 

meio náutico for mantido. Uma das coisas que impressiona na Costa é chegar lá e descobrir a 

quantidade e as variações dos objetos náuticos na localidade. Sabemos que a quantidade está 

relacionada com a evolução do turismo na região e que a diversificação se relaciona com as 

condições de uso que se faz dessas embarcações.  
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Rancho da Praia Seca do Tchico (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Como foi descrito, até meados da década de 1960, existiam na Costa apenas canoas, 

feitas de diferentes árvores com duas variações: a canoa de borda lisa e a canoa bordada.  

Nessa mesma época, algumas das canoas maiores foram motorizadas e outro tipo de barco, 

que já era bastante conhecido no resto da ilha, ganhou o espaço na região: a baleeira. Só na 

década de 1980 foi introduzido o bote, o tipo mais comum hoje, pela sua rusticidade e 

adaptabilidade diversificada. Essa evolução permite dizer que a Costa era um local como 

qualquer outro do litoral, que vivia da agricultura e da sazonalidade da pesca para o 

complemento da renda, mas que não tinha uma tradição em construir diferentes tipos de 

barcos. A canoa era o único objeto que se fabricava e que continua a ser feita - pois há 

pessoas da Costa que continuam a possuir o domínio completo da sua construção - apesar do 

seu impedimento legal e da fiscalização atuante. 

A baleeira e o bote, na medida em que foram adquiridos e utilizados, necessitaram de 

mão de obra especializada para a sua manutenção. O que se pode garantir é que há o domínio 

técnico para sua construção inteira, mas que isso nunca se estabeleceu como uma 

característica para o reconhecimento externo, nem base para uma cadeia construtiva. O 

número de barcos, médios e pequenos, construídos na Costa com tábuas, segundo vários 
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moradores, não passa de cinco, feitos em diferentes épocas. Canoas monóxilas, não se pode 

dizer o mesmo, foram muitas. 

Cada família ou localidade tinha uma ou mais pessoas que aprendiam como reparar os 

barcos ou fazer as mudanças necessárias. O fato dos barcos serem de madeira, e de se utilizar 

as mesmas ferramentas do objeto histórico que é a canoa, facilitou a passagem do domínio 

técnico para objetos similares que necessitam de aprendizado específico que depende do tipo 

de embarcação. Isso tudo, hoje, determina uma autossuficiência coletiva da Costa, que 

caracteriza a sua cultura náutica.  

Outro fato que impõe a autossuficiência é o alto custo de mão de obra local que torna 

o pagamento em dinheiro inviável. A saída, novamente, é alguém próximo da família que 

facilite seu pagamento ou até o troque por outros trabalhos - o que é bem comum na 

comunidade. 

 

A trajetória dos barcos 

 

A canoa de borda lisa, podemos considerar o objeto mais antigo, derivou da canoa 

indígena e foi incorporada pelo homem branco. É a embarcação que possui as menores 

mudanças nos seus detalhes de acabamento e, provavelmente, de uso.  É a embarcação que 

ainda mantém a relação com a vela, com a pesca na lagoa, e com a cotidianidade mais 

próxima da casa. “É a bicicleta da Costa”, como observou um anônimo turista, durante uma 

das viagens de barco, ao avistar um morador e sua canoa.  

A canoa bordada, no entanto, constituiu, por muito tempo, a ideia do trabalho coletivo 

da pesca, formulando um domínio territorial que não era só sobre a lagoa, mas sobre o mar. 

Foi com esse objeto que os homens da Costa desenvolveram o domínio marítimo e o 

repassaram para barcos maiores e mais complexos. O que permitiu o deslocamento dos seus 

moradores para trabalhar em outros lugares, principalmente para o extremo sul do Brasil, na 

região da cidade do Rio Grande, na Lagoa dos Patos e no mar.  

Com o declínio da pesca, a introdução dos motores e outros tipos de barco na região, a 

canoa bordada deixou de existir na Costa e está na lembrança dos mais velhos como um 

objeto de valor sentimental e de reconhecimento de seu uso para o trabalho e sobrevivência no 

passado. 

O bote e baleeira, por sua vez, são as embarcações base para o remodelamento desse 

objeto para sua nova função, o transporte de passageiros.  O acréscimo da cabine, com uma 

redisposição do espaço interno do barco, necessitou que madeiras estruturais fossem retiradas 
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e, com isso, as paredes laterais ganharam reforços internos e os bordos foram ampliados para 

conter o reforço estrutural e de segurança.  

A baleeira ainda é utilizada na Coopercosta, mas como sua manutenção é delicada, 

comparada ao bote, padece com o descrédito de ser uma embarcação difícil, mesmo havendo 

uma concordância generalizada de que é a embarcação mais bonita da região. 

Baleeiras, com e sem cabine, da Coopercosta na Vila da Igreja (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

A embarcação dominante nas duas cooperativas derivou do bote e é nominada pelos 

seus moradores como “barco de passageiros” ou “barco de passeio”, foi sendo aprimorada no 

decorrer dos anos e hoje, apesar de produzir um bom transporte público, com conforto e 

segurança, contém alguns problemas que são ergonômicos e ambientais: as janelas continuam 

a ser fechadas com plástico - que turva a visão do passageiro - ou com vidros comuns que são 

perigosos; barulho excessivo de alguns barcos; bancos dos passageiros mal desenvolvidos, 

cabine do piloto oferecendo uma visão da dirigibilidade comprometida pela proa alta de 

algumas embarcações; posicionamento do piloto com cadeiras de escritório mal adaptadas 

para o movimento do timão e comandos principais; lançamento de resíduos de combustão e 

tintas tóxicas na lagoa; entre outros problemas. Tudo isso tem solução, que poderia ser 

resolvido com estudos específicos e investimento na criação de peças e materiais adaptados. 
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Barco do Hernani, voltando para Lagoa, na Ponta das Almas (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

Como todo o custo de manutenção desses barcos é feito por seus próprios donos, com 

uma capacidade reduzida de investimento, a melhora desses problemas só é possível se 

houver uma mudança na forma como o gerenciamento público entende, investe e atua na sua 

regulação. Afinal, as cooperativas prestam um serviço de concessão pública e, como tal, 

precisariam ser tratadas e acompanhadas pela ordem pública com a importância do serviço 

desenvolvido como um transporte urbano e pela sua significação cultural histórica.  

Para se entender o valor patrimonial do objeto barco e sua importância cotidiana, para 

a Ilha e, consequentemente para a Costa, os dados de Lago (1961) sobre os “aparelhos de 

pesca” na cidade de Florianópolis, em 1956, dizem que havia no município 256 canoas 

bordadas e 520 baleeiras, entre muitas outras embarcações. 
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Valor patrimonial 

 

Podemos imaginar que a Costa é um espaço que contém uma forma de vida que faz 

lembrar que estamos numa ilha. Isso pode ser considerado como um valor simbólico, mas 

existem outros valores. Essa forma de vida contém um conhecimento humano que relaciona o 

mar, a lagoa, a terra e o objeto barco, como uma interligação entre tudo. Ou seja, a navegação 

é a atividade essencial para o acontecimento da vida no lugar, desdobrada sobre vários 

domínios desse espaço, em um exercício contínuo de expansão do conhecimento acumulado, 

natural dessa atividade. 

Barco de pesca do mar grosso, do Diogo e Pepêto (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

A relação com o mar é uma herança cultural que precisa ser reconhecida como parte 

desse patrimônio da Costa. Hoje em dia, é constituída por um número pequeno de barcos - 

quatro botes - e homens, que desenvolvem um domínio territorial que versa sobre o litoral de 

Santa Catarina inteiro. Desenvolvem a atividade da pesca com equipamentos modernos, com 

a capacidade de permanecer vários dias no mar. A melhora na qualidade da comunicação com 

a terra fez com que essa embarcação alçasse distâncias cada vez mais longas, com um número 

menor de pessoas a bordo, devido ao uso do guincho para içar a rede de pesca - o que 
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diminuiu o número de tripulantes (camaradas, como eles se nominam) dentro do barco para 

puxar a rede.  

Os barcos, mesmo com o limite do seu tamanho motivado pelo estreitamento do canal 

da Barra da Lagoa, propiciaram a ampliação geográfica desse contato com o mar - que antes 

se restringia à orla da Ilha - e suas variações de pesca.  

Nesse sentido, o contato com o mar pelo canal da Barra faz com que continue a existir 

uma relação com os pescadores da Barra, possuidores de barcos similares e com a mesma 

destreza na manutenção figurada daquela antiga “sociedade”. Hoje, não apenas para organizar 

a pesca, como era no passado, mas para criar uma rede de segurança coletiva e distribuição do 

excedente do pescado. Não é raro a ajuda mútua, entre os barcos das duas comunidades. Na 

medida em que se tem mais peixe na rede do que se pode carregar, ele é distribuído entre os 

que estão navegando por perto, com a prioridade dos que são da comunidade de quem pescou. 

Barco de pesca do mar grosso, do Daico e Zequinha (Foto: Esdras Pio, 2013). 

 

A demonstração da vivacidade da navegação por pessoas da Costa e da Barra está na 

capacidade de gerenciamento de todas as condições necessárias para o empreendimento - pelo 

lado físico/material, econômico, técnico e por conhecer o ambiente marinho e saber enfrentá-

lo (como lembra um desses pescadores do mar: “com o mar não se discute”) - para tudo 
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acontecer como o previsto. O mar do leste da ilha não é igual ao resto do litoral de Santa 

Catarina. A profundidade, a correnteza, o volume de suas ondas, não permitem erros; um 

detalhe mal resolvido pode comprometer o resultado de meio ano de trabalho do grupo de 

pessoas envolvidas.   

Dos quatro barcos da Costa, nunca um está totalmente sozinho. Há um acordo entre os 

da Costa de avisar e indicar aos outros sua localização. Além disto, a cada barco que faz esse 

deslocamento para o mar é criada uma expectativa de volta que envolve várias famílias, que 

ficam monitorando as condições de tempo e a localização do barco, até sua chegada.  

Portanto, navegar no mar é uma ciência solidária e de adaptação às condições impostas 

pelo ambiente marinho, que é conduzida coletivamente. Isso se caracteriza na Costa como 

uma disposição que é parte do viés identitário (Hall, 2006) que continua vivo como 

patrimônio cultural. 

A navegação na lagoa, por sua vez, se relaciona com o transporte e com a pesca, e não 

é tão exigente quanto o mar frente aos conhecimentos necessários para segurança, mas 

imprime outros aspectos nessa forma de vida.  

A pesca na lagoa tem outra dinâmica pois sua superfície não impõe tantas restrições e 

possibilita que a navegação não tenha um preparo tão intenso quanto o da pesca no mar. O 

barco ou canoa pode ser mais simples, com poucos apetrechos, mesmo assim acontece. No 

entanto, sua simplicidade material não reflete a riqueza de conhecimentos necessários que 

alinham o ambiente da lagoa, suas sazonalidades pesqueiras e um número diversificado de 

técnicas que se ajustam ao barco para essa navegação funcional. 

 

São raras as pessoas que vivem somente da pesca na Costa. Alguns dizem que esse 

número cabe em duas mãos. Muitos dos que ainda pescam para venda, e não só para a 

alimentação familiar, possui outras ocupações na Costa e até em outros lugares, o que lhe 

garante outra remuneração.  

Tudo que é pescado na Costa é consumido pelos restaurantes da Costa. Este é um dado 

relevante para a atividade turístico/gastronômica, que oferta na mesa o que foi pescado a 

poucos metros desse local, trazendo um frescor e um produto que é originário da região. Mas, 

como foi mencionado, não supre a demanda da Costa. 

Apesar da pesca não ter a importância que tinha no passado, as pessoas da Costa, 

naturalmente, não esqueceram suas variáveis práticas, que são cotidianamente lembradas e 

discutidas como algo muito próximo, que a conecta com outros lugares da Ilha e com o litoral 

inteiro.  
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O fato de não haver muitas pessoas pescando na lagoa, acredita-se que há uma menor 

pressão extrativista e que isso é benéfico. A lagoa sofre com problemas crônicos de poluição e 

alterações no seu quadro natural, por razões antrópicas, sem nenhum tipo de estudo que 

ampare ou auxilie o cessar dessas modificações. Plantação de Pinus ssp.
71

  ao redor da lagoa, 

alterações no canal da Barra - alterando para o aumento do seu fluxo de água e salinizando 

cada vez mais a lagoa -, derramamento de sabão em pó pelo ambiente doméstico, 

aterramentos, entre tantos outros problemas. A pesca está no meio desse quadro e padece 

conjuntamente com o espaço, por consequência, por depender da vida da lagoa.  

Acredito que a pesca na lagoa não voltará a ter a importância prática e econômica que 

tinha, mas se a lagoa for reabilitada nas suas condições lagunares, como um ambiente de 

procriação, talvez volte a ser uma fonte de alimentação humana sustentável para Costa, como 

foi no passado. Os problemas não são difíceis ou irreparáveis, mas falta determinação política 

e financiamento para sua resolução. A lagoa é, também, um patrimônio natural, parte dessa 

paisagem, que necessita ter sua vida reestabelecida.  

  

O transporte, por sua vez, da forma como ele está estruturado hoje, demonstra uma 

evolução sem igual. Aquela ação que era feita solidariamente por quem tinha uma canoa ou 

baleeira, de ajudar no deslocamento das pessoas da Costa, como uma “carona” até a lagoa, ou 

o seu retorno, com a “contribuição espontânea” de ajuda, profissionalizou-se e está 

institucionalizada, com a fiscalização do poder público.  

Sua oficialização começou pela contratação de alguns barcos para levar e trazer o 

professor, o médico para comunidade. A rotina desses horários forçou a sua organização e, 

por consequência, seu ordenamento público, através da COMCAP, como parte do sistema de 

mobilidade urbana. No mesmo momento ganhava a rotina turística durante o verão.  

Como o poder público não soube administrar o sistema, com confusões de ordem 

administrativa e política, destituiu a COMCAP do serviço, o qual foi entregue às cooperativas 

sem nenhum planejamento ou suporte institucional na sua organização ou investimento.  

As cooperativas organizaram o transporte com as condições advindas dos próprios 

moradores. Afirmo isto desta forma, pois, apesar do barco ser comprado por um indivíduo, o 

custo e a produção do objeto barco sempre tem um suporte familiar que é extensível não só 

aos mais próximos dessa família mas a um acordo que pode envolver parte da vila na sua 

concepção e distribuição do espaço cotidiano para sua manutenção.  
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 São diversas espécies de pinus (Bechara, 2003, p. 11). 
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O único suporte público dado, depois de mais de dez anos de funcionamento do 

sistema, foi à construção dos dois cais de atracamento e venda de bilhetes na lagoa e no 

campo, mais os vinte e três trapiches públicos no percurso aquaviário.  

Descrevo novamente essas questões, para demonstrar que a forma como a prefeitura 

entende o transporte é simplesmente como mais um problema de mobilidade urbana, como 

muitos da cidade, que precisa ser resolvido. Com a cômoda situação do “problema” ser 

resolvido pelos próprios moradores. Existe uma naturalização da situação que faz com que o 

poder público não necessite investir ou reconhecer o quanto é específico esse trabalho 

desenvolvido e qual é a sua importância além de ser um transporte público. 

Interessante perceber que esse elemento da paisagem constrói parte da paisagem, 

também, do Centrinho da Lagoa, na ponte da Lagoa, onde se localiza o ponto número um do 

transporte. Não é só pelos barcos do transporte, mas por todos os barcos da Costa que se 

deslocam trazendo os moradores da Costa para fazer suas compras, resolver seus problemas 

ou se dirigir ao centro. 

Trapiches da Lagoa com os barcos da Costa atracados (Foto: Esdras Pio, 2013). 
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Trapiches da Lagoa, à tardinha, sem os barcos, que já retornaram para Costa (Foto: Esdras Pio, 2011). 

 

Nunca se discutiu o valor patrimonial do transporte aquaviário na Costa, dos barcos ou 

da vida dependente da navegação. Essa condição é comumente vista como um atraso, que não 

acompanha a velocidade e a dinâmica da vida cotidiana, com o carro simbolizando o caminho 

a ser seguido. Os administradores públicos locais também são influenciados por esse tipo de 

pensamento. Para a Costa, essa incompreensão só mudará se houver o reconhecimento da vida 

da Costa como um bem cultural, que precisa ser preservado e respeitado na sua diversidade, 

como um processo autônomo, sustentável e singular. 

 

O patrimônio da Costa e a Portaria 

 

Como fazer com que haja o reconhecimento patrimonial da Costa da Lagoa e isso 

auxilie a comunidade a seguir o seu destino sem os entraves hoje existentes? Essa pergunta foi 

uma consequência do processo de investigação sobre a cultura náutica local e da verificação 

de sua importância para a ilha e para o patrimônio nacional.  

Para tentar responder a essa pergunta, foi desenvolvido o último objetivo específico do 

trabalho: Identificar elementos nos mecanismos de patrimonialização que contribuam para 

refletir e assegurar a localidade da Costa da Lagoa como Patrimônio Cultural. 
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Como foi observado ao longo da pesquisa, não existe uma política pública na região, 

ou mesmo na localidade, que oferte algum amparo ao patrimônio cultural. Apenas algumas 

ações, como os trapiches públicos, mas que não garantem nenhuma continuidade, como 

demonstra a degradação dos mesmos.  

Podemos entender que o patrimônio na Costa é a sua vida, que contém uma 

materialidade e imaterialidade, que é somada e dependente do patrimônio natural. Ou seja, 

considero a navegação a identidade primária (Castell, 1999) na Costa, parte da cultura 

náutica, moldada pelo ato de navegar que, sem isto, perderia sua especificidade e todo o resto 

existiria de forma distinta. A navegação depende do ambiente natural para sua execução e sua 

existência e, consequentemente, contém conhecimentos que se relacionam com a floresta, 

com a lagoa, com o meio ambiente de uma forma geral. Essa construção cultural mistura a 

própria materialidade naval que é histórica, em um lugar especial e produz uma vida singular.  

A navegação separa a localidade do ritmo frenético da cidade e a aproxima da 

tranquilidade que transpira o frescor da floresta e a horizontalidade dinâmica entre a lagoa e o 

céu. Condiciona tudo em um isolamento acústico, onde o ritmo do vento sobre a floresta e a 

lagoa é acompanhado pelo zunido do barco ao longe. Se não fosse a navegação a vida local 

seria igual a tantos outros lugares. Enquanto a navegação existir, a vida na Costa e seu 

simbolismo ilhéu estarão assegurados, estabelecendo a continuidade do seu traçado histórico e 

patrimonial. 

Como fazer com que a vida na Costa e sua cultura náutica, simplesmente, continuem a 

existir?  Será que o poder público precisa ou deve interferir? O fato é que ele já interfere, com 

ações que passam pelo ordenamento urbano, como qualquer outro lugar da Ilha, sem perceber 

as especificidades do lugar
72

. O histórico de interferência pública, cotidiana, não é dos mais 

agradáveis, pois passa por ações de fiscalização ambiental (verificação de corte da mata, 

principalmente), sanitária (nos restaurantes), construtiva (casas e trapiches), sempre com um 

cunho inibidor, pouco preventivo ou educacional.  

Podemos entender, também, que a única ação histórica que demonstrou uma 

intencionalidade de planejamento foi o tombamento do caminho e seu entorno, em 1986, 

durante a gestão do prefeito Edson Andrino, que demonstrou uma percepção pública 

diferenciada para com a Costa e institucionalizou o transporte aquaviário.  
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 Vide modificações que foram feitas no canal da Barra em 1982 e em 2012 que alteraram o regime de maré da 

lagoa, com consequente salinização e diminuição da pesca, modificando como se navega e vive nas bordas da 

lagoa, impactando com a supressão das poucas praias e áreas de manutenção, dificultando mais uma vez a vida 

dos moradores da Costa. 
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Isso foi fundamental, mas faz quase trinta anos. Tempo que a Costa se reestruturou à 

revelia de um planejamento público, com erros e acertos. Durante todo esse período, todas as 

melhorias públicas, como o esgoto na vila principal, os trapiches públicos para o transporte, 

foram conquistas da comunidade em função das suas necessidades, que o poder público levou 

décadas para reconhecer e efetivamente realizar.  

Se imaginarmos que o poder público não tem que fazer mais nada além do que ele já 

faz na localidade, que continue assim: a comunidade que enfrente, a conta gotas, cada órgão 

governamental que resolva fazer cumprir suas determinações legais sem entender o que é a 

Costa enquanto um espaço histórico de ocupação humana. Ou, se realmente acharmos que a 

Costa é um patrimônio, não só ambiental, mas cultural, atuante, como um bem que mereceria 

o reconhecimento oficial, público, teríamos de protegê-lo, como determina a Constituição de 

1988 nos seus artigos 215 e 216. O Estado tem a obrigação de “garantir, defender e valorizar 

o patrimônio cultural brasileiro”, que se constituem como “bens de natureza material e 

imaterial”, “portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos”, 

nos quais se incluem “as formas de expressão”, “as formas de criar, fazer e viver”, “os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico”
73

.  

Assim sendo, acredito que uma das ferramentas institucionais, jurídica, para cuidar da 

questão, “na sua garantia, defesa e valorização”, é a Portaria Nº 127/2009/ IPHAN. Sua 

definição é clara: “Paisagem Cultural Brasileira é a porção peculiar do território nacional, 

representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a 

ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (art. 1º). A portaria propõe uma 

gestão compartilhada entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, através do 

chancelamento público para preservação do patrimônio cultural, considerando o caráter 

dinâmico da cultura. Sua vigência seria de dez anos, através de um plano de gestão, acordado 

entre a comunidade e os agentes públicos, com acompanhamento e avaliação do IPHAN. 

 

A Costa da Lagoa é uma “porção peculiar do território nacional”, que representa a 

“interação do homem com o meio natural”, no qual a vida é legitimada e conduzida por essa 

interação através da navegação, pois contém um valor simbólico, patrimonial, pouco 

reconhecido, mas significativo para a Ilha de Santa Catarina e para o Brasil. Os conceitos de 
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 Grifos do autor sobre parte dos textos dos dois artigos da constituição, para localizar especificamente as 

determinações que envolvem o tema da pesquisa. 
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“excepcionalidade, exemplaridade e singularidade” (IPHAN, 2011)
74

 que edificam sua 

condição como patrimônio, são plenamente aplicáveis a vida na Costa:  

Nos sítios onde são constatadas as singularidades materiais de determinada 

área, somadas à sua relação intrínseca com a natureza e ao caráter dinâmico 

no convívio com o elemento humano, aí então caberá a chancela da 

Paisagem Cultural (p. 3). 

 

A peculiaridade desse modo de vida, de estar contida dentro de uma lagoa, dentro de 

uma ilha oceânica, com acesso cotidiano
75

 regulado pela navegação, com laços 

histórico/culturais que envolvem o mar, a floresta e a própria lagoa, faz da Costa da Lagoa 

algo único no Brasil. Com a particularidade dessa vida ser conduzida por seus moradores, 

com total autossuficiência, no que diz respeito a produzir - o transporte, a gastronomia, a 

pesca - e gerenciar uso - da floresta e da lagoa - de forma sustentável, dos principais aspectos 

da atividade turística desenvolvida no local. Isso, como já foi mencionado, não significa dizer 

que não tenha problemas diversos, que essa vida não seja ameaçada constantemente pelo 

processo de globalização, de interesses contrários ao interesse patrimonial ou de sua 

“minimização”, como acontece com a atividade da pesca, por exemplo. 

Barco se deslocando para a Lagoa (Foto: Esdras Pio, 2010). 

                                                           
74

 Disponível em: <http//portal.iphan.gov.br>. Acessado em 21/03/2014. 
75

 Entenda-se, como já foi mencionado, que existe o acesso a pé, por caminhos e trilhas, mas ele não é viável 

como ação que dê suporte a rotina diária dos seus moradores. 
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A gestão compartilhada proposta na chancela serviria, exatamente, para contribuir em 

preservar o patrimônio cultural, através do diagnóstico e discussão dos problemas com todos 

os envolvidos direta ou indiretamente. Sabe-se, pela experiência já acumulada no IPHAN, dos 

projetos de Paisagem Cultural no país, que o momento mais delicado do processo é como esse 

ordenamento institucional público e privado se constitui, em função de um interesse comum 

que ficará estabelecido no plano de gestão. Não é uma tarefa fácil, nem existe um modelo que 

possa ser seguido, mas apenas a intencionalidade da proposta, por si só, contém um aspecto 

pedagógico onde muitos problemas podem ser encaminhados. 

Como começar esse “xadrez” institucional? O poder público, ao reconhecer a 

necessidade, tem o dever de agir, mas não tem como obrigar ou impor que isso aconteça. Se 

as pessoas da Costa acharem que isso não é importante, não há como fazer sua aplicação. 

Portanto, a primeira coisa que poderia ser feita é informar a comunidade da Costa que existe 

essa ferramenta institucional, que permite que a comunidade entenda o que isso significa e 

avalie sua real necessidade. Seria um bom começo se a comunidade da Costa, se assim o 

entender, solicitar a instauração do processo administrativo visando à chancela da Paisagem 

Cultural Brasileira. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

A primeira consideração que faço é sobre a escolha do caminho da 

transdisciplinaridade para o desvelamento da pesquisa e da cultura náutica local. Uma decisão 

que se demonstrou acertada, no sentido da compreensão da vida estabelecida naquele local e 

da sua importância representativa, histórica, para a Ilha de Santa Catarina. Contudo, como a 

formulação transdisciplinar é aberta a todo e qualquer conhecimento, algumas questões 

correlatas importantes não foram desenvolvidas e outras abordagens poderiam ser mais 

intensas. Mas considero isso é um aspecto natural deste caminho, sobre um tema que possui 

uma infinidade de fatores, para uma pesquisa com tempo exíguo. Como exemplos, algumas 

questões que não foram aprofundadas: o detalhamento da diversidade de barcos e formas de 

pescar - na lagoa e no mar - que se adaptam ao ambiente e ao tipo de pescado, com uma 

infinidade de saberes e observações do ambiente natural que caracterizam muitos 

conhecimentos sobre o espaço e vida marinha; sobre as técnicas construtivas náuticas, as 

formas de construção e manutenção, suas variações de acordo com o tipo de embarcação e 

seus usos, os diferentes materiais e ferramentas utilizados, a relação do objeto náutico e a 

floresta na sua afirmação histórica, os conhecimentos dos tipos e formas das árvores de 

acordo com a peça ou parte do barco a ser feita; sobre a relação do barco com a terra no 

sentido das necessidades de suporte e facilitação, as particularidades da disputa de espaço 

com outras atividades, o levantamento dos problemas dos atracadouros e das dificuldades dos 

barcos de pesca ao passar no canal da Barra; o esclarecimento sobre o patrimônio natural e a 

forma de turismo desenvolvido que se conecta com a navegação; uma abordagem sobre o 

patrimônio arqueológico da Costa; uma descrição do caminho e a demonstração de sua 

importância histórica e contemporânea; entre outras questões. 

A preocupação inicial desta pesquisa era dar visibilidade à cultura náutica local, para 

demonstrar a perspectiva patrimonial contida em parte da vida da Costa e criar uma atenção 

sobre como o ordenamento público - a partir do reconhecimento do bem cultural - poderá se 

estabelecer com uma postura mais equânime sobre tudo o que poderia ser protegido na região.  

A Costa da Lagoa contém um simbolismo como lembrança representativa de que 

moramos numa ilha e é uma das paisagens culturais de Santa Catarina que, pela posição 

exposta neste trabalho, necessitaria ser salvaguardada pelo poder público, pela sua fragilidade 
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e unicidade. Portanto, pensar o aspecto patrimonial não é somente lembrar sua existência e 

identificação, mas encontrar formas que permitam sua continuidade como um bem coletivo, 

que se transformará como tudo, mas que seguirá seu curso de evolução ou decadência 

dependendo da sua importância e reconhecimento. Esse trabalho de pesquisa foi uma tentativa 

de memorialização e um levantamento preliminar da dimensão patrimonial, com a intensão de 

dar visibilidade a cultura local e informar sobre os valores históricos, práticos e simbólicos 

contidos. 

Até hoje, a comunidade da Costa da Lagoa sempre encontrou sozinha o caminho da 

sua sobrevivência coletiva. Até algumas décadas, quando não puderam mais plantar nem 

pescar para manter o sustento da família, decidiram pelo turismo. Conseguiram a luz, o 

saneamento e uma organização econômica/estrutural, em função dessa nova atividade, 

exemplar enquanto comunidade. Souberam transformar o isolamento e sua forma de vida em 

atratividade, sem descaracterizar o lugar, e reelaboraram o transporte aquaviário com uma 

coleção diversificada de barcos do sul do Brasil, formando um acervo em constante 

ampliação. 

O aumento da frota de barcos, somada à ocupação de espaço pelos restaurantes, 

ocasionou uma pressão sobre a orla da lagoa, produzindo uma série de conflitos com o poder 

público e entre os próprios membros da comunidade. Esta questão, talvez, seja um dos 

maiores desafios práticos que precisará ser enfrentado, se o número ou o tamanho das 

embarcações continuar a evoluir. Como conciliar no mesmo espaço a demanda náutica - de 

atracadouros e de locais de manutenção - com atividade gastronômica e o turismo 

desenvolvido? Esse problema, entre as pessoas da Costa, só não é maior por conta da 

dependência mútua, econômica, entre as atividades do transporte aquaviário e dos 

restaurantes, por possuir um quadro de pessoas de diferentes famílias que atuam misturadas 

nas duas atividades que produz um apaziguamento entre os conflitos e as pessoas. Mas, com o 

poder econômico externo a Costa e com o poder público - e as legislações que ordenam a orla 

- de uma forma geral, é sempre muito difícil explicar que existe um equilíbrio da forma de 

vida na Costa que precisa ser mantido. 

Se o poder público já questionava na Costa a ocupação da Orla da Costa 

(principalmente pelo excesso de “trapiches”), como ficará se a nova ponte da Fortaleza da 

Barra - que hoje é um limitador físico do tamanho dos barcos dentro da lagoa - permitir a 

entrada de barcos maiores e mais potentes, de pessoas com maior poder aquisitivo, forçando a 

construção de atracadouros cada vez maiores, bem como a desobstrução, salinização e 

mudança definitiva do nível da lagoa? A “laguna” será uma imensa marina? Como ficará a 
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Costa com seu patrimônio e autonomia de vida? Será que perderemos as regiões mais baixas 

da lagoa inteira com os frequentes picos de maré alta? Como isso influenciará na vida da 

Costa e Lagoa? Haverá um processo de gentrificação em massa? São muitos os 

questionamentos que demonstram que a vida ao redor da lagoa se mostra tão tênue e instável 

como a linha da água que a circunda.  

Caso a Costa tenha um reconhecimento oficial do seu patrimônio naval, ou do tipo de 

vida como um bem cultural, a relação do poder público com a comunidade terá que ser revista 

na execução normativa de como esses e vários outros conflitos na orla seriam geridos. Como, 

também, o planejamento de todo o espaço edificável na Costa para acomodar os interesses da 

comunidade e da sociedade no sentido patrimonial. Até agora, a organização urbana foi 

espontânea, fundamentada nas necessidades práticas da vida local, muitas vezes atuando 

contra as determinações legais, pela manutenção de suas formas de vida.  

Se a comunidade da Costa, esclarecida sobre a possibilidade do chancelamento através 

da aplicação da portaria 127/2009/IPHAN, de paisagem cultural, optar pelo seu 

reconhecimento oficial, toda a institucionalidade pública sobre a Costa será envolvida e 

empenhada a contribuir para a preservação do patrimônio cultural. O que será feito, e como, 

terá que ser encaminhado coletivamente entre comunidade e poder público. 

Independente dessa decisão, o trabalho de educação patrimonial (natural e cultural), da 

importância simbólica e prática da navegação na Costa e de outros lugares com características 

culturais próximas, poderiam ser desenvolvidos nas escolas da região ou em atividades com a 

população. Na perspectiva de esclarecimento e fundamentação dos valores históricos da 

navegação, envolvendo as diversas formas de pesca e a relação com o mar, o exemplo 

contemporâneo de mobilidade urbana do transporte aquaviário desenvolvido na Costa e da 

qualidade de vida contida na vida da comunidade. 

Esse trabalho, portanto, que resultou na qualificação das informações históricas, 

somados com os elementos culturais presentes na comunidade, observados e articulados sob o 

olhar etnográfico, constitui-se modestamente como parte do “processo pedagógico” para 

compor e dinamizar a discussão sobre a importância patrimonial da Costa da Lagoa como 

uma paisagem cultural.  
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