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Apresentação

A segunda edição dos “Diarios de Campo da Ilha dos Búzios”
traz prefácio do Prof. Dr. Renato A. M. Silvano, pesquisador e
professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cuja
experiência em ecologia humana, ecologia de pescadores e na
Ilha dos Búzios é citada no último capítulo desse livro.
Visamos manter o interesse nos métodos de pesquisa de
campo de ecologia humana, bem como nos pescadores e nas
populações que usam os recursos naturais. Essas populações ainda nos dão a chance de viver, ou de experimentar a vida como
em um filme ou em um sonho: apreciando o sabor do peixe
fresco, olhando a lua sem obstáculos e usufruindo o mar em seus
rumores, movimentos e odores.
Como canta uma musica italiana “con profumo di salsedine”.

Alpina Begossi, maio de 2013.

Prefácio

U

ma ilha do litoral de São Paulo, cerca de 50 famílias residentes
de pescadores caiçaras (ao menos quando estive por lá, 13 anos
atrás), dois doutorados, três livros e 18 publicações científicas,
contando as da Alpina e as minhas.
Assim é a Ilha dos Búzios e a inestimável contribuição que a
sabedoria, hospitalidade e paciência dos seus moradores têm prestado às pesquisas científicas nessa parte do litoral brasileiro. Entre
essas pesquisas encontram-se estudos sobre os mais variados tópicos, incluindo o comportamento de peixes, a descoberta de uma
nova ocorrência de uma espécie de lula, o uso de plantas e animais
para fins medicinais, as estratégias de pesca, os hábitos alimentares
dos pescadores e, claro, o extenso e valioso conhecimento que os
pescadores de lá possuem sobre os peixes, a pesca e o mar, parte
do qual generosamente compartilharam com a gente.
Este livro, que tenho grande prazer de prefaciar, narra os
bastidores e detalhes da pesquisa de doutorado da Alpina Begossi
nesse local isolado, onde tanto conhecimento foi adquirido. Inclusive, considerando que muitos dos estudos mencionados foram apresentados em congressos internacionais e publicados em
inglês em revistas de grande circulação, não seria exagero dizer
que a Ilha dos Búzios deve ser conhecida mundialmente a essa
altura. Ou seja, mesmo que alguns moradores da ilha não conheçam os Estados Unidos, alguns americanos certamente a conhecem, através dos trabalhos lá realizados.
Conforme mencionado ao final do livro, fico feliz e honrado de ter também realizado trabalho de campo nesse local e com
essa gente tão especial. Aprendi muito por lá, sendo que o livro
revive várias lembranças, relacionadas aos bons momentos e às
dificuldades do trabalho de campo. Conforme relatado no livro,
me recordo da beleza natural da ilha, dos agradáveis mergulhos
no tempo bom, da satisfação de coletar espécies de peixes, mui-
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tas das quais gentilmente cedidas pelos próprios pescadores. Também me recordo das intrigas entre as famílias de moradores, da
dificuldade de caminhar na chuva, dos tombos ao longo do caminho e do Argemiro, sempre pronto para conversar sobre os
peixes, a ilha, o mar e, claro, da Alpina e seu violão.
Infelizmente, não me lembro de ouvir o Argemiro recitar
seus versos de poeta, não sei se devido à passagem do tempo
(estive na ilha há mais de 12 anos após a pesquisa relatada nesse
livro), ou porque eu não era uma musa tão inspiradora como a
Alpina, o que é compreensível. Mas devo dizer que a Ilha dos
Búzios que conheci já era um pouco diferente da relatada no
livro: alguns pescadores possuíam barcos maiores e transitavam
com certa regularidade para Ilhabela, o sobrado relatado no final
do livro já havia sido construído e proporcionava mais conforto
aos visitantes; felizmente não conheci o banheiro comunitário
relatado no livro e em certas noites havia luz e televisão, alimentadas por um gerador.
Uma curiosidade divertida: observando a interessante foto
das anotações no caderno sobre os anzóis utilizados na ilha, não
pude deixar de notar que a letra da Alpina era bem melhor naquela época. Ocorre que a minha letra atualmente também é
feia, o que reforça a minha hipótese de que, na medida em que
progredimos como pesquisadores, nossa caligrafia vai piorando.
Não sei o motivo, talvez uma linha de pesquisa futura para a
linguística, ou área similar.
Brincadeiras à parte, os relatos desse livro transmitem muito bem a experiência e as sensações de um pesquisador coletando
seus dados em um ambiente diferente e algumas vezes desafiador, além de descrever a cultura, as peculiaridades e as relações
sociais de uma comunidade de pescadores. Os pesquisadores experientes encontrarão no livro situações e indagações semelhantes as que já vivenciaram, trazendo memórias agradáveis ou ao
menos pitorescas do trabalho que escolheram. Os iniciantes encontrarão muitas sugestões valiosas e um bom aprendizado sobre a dinâmica de pesquisa e relações com a comunidade local.
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Considero esse livro muito valioso como um registro da cultura e da pesca na Ilha dos Búzios (com aspectos diferentes e mais
detalhados que as publicações científicas), além de ser uma merecida homenagem aos pescadores de lá, gente honesta, trabalhadora, honrada e com um grande estoque de conhecimento tradicional. Vale ressaltar que os desdobramentos da pesquisa relatada nesse livro foram bem maiores: após concluir seu doutorado,
Alpina foi contratada como pesquisadora na própria Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde iniciou uma carreira
bem-sucedida na pesquisa de Ecologia Humana, formando, além
de mim, vários pesquisadores que hoje continuam essa linha de
pesquisa em várias partes do Brasil, como São Paulo (Campinas,
Santos e São Sebastião), Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio
Grande do Norte e Pará.
Além disso, ainda hoje existem dados coletados na Ilha dos
Búzios que poderão ser publicados: por exemplo, esses dados
serviram de base para uma dissertação de Mestrado orientada
por mim e concluída em 2012. Dessa forma, a pesquisa na Ilha
dos Búzios foi de grande relevância para o próprio desenvolvimento da área de Ecologia Humana no Brasil e esse livro promove
um agradável retorno ao local onde, literalmente, tudo começou.

Renato Azevedo Matias Silvano, maio de 2013

utores
Nota dos A
Autores
Os Diários de Campo

Quem desconhece um diário de campo certamente se surpreenderia com a quantidade de informações anotadas. A Ilha dos
Búzios, isolada em seu Atlântico, acompanhada ao longe pela
Ilha da Vitória, é um arquivo inestimável de transferência de tradições e conhecimentos sobre a pesca e sobre o pescado.
Estes diários foram escritos durante viagens de campo cujo
objetivo compreendia a coleta de dados para o desenvolvimento de pesquisas na área de ecologia, em particular, na área de
ecologia humana. O foco principal, a ecologia dos pescadores
da Ilha dos Búzios, acabou por se estender para outros litorais,
paulistas, cariocas e baianos (Begossi, 1989, Begossi et al. 2004).
Os diários de campo fazem parte das ciências naturais e da
sua história. A pesquisa de campo, com forte ímpeto biológico e
etnográfico, se inicia no Brasil a partir dos relatos dos naturalistas, como Piso (1658), Ferreira (1783), Spix e Martius (1823), Bates (1848) e Wallace (1853, 1848-52 in Berry 2002), dentre outros. Informações sobre os relatos das viagens dos naturalistas ao
Brasil são encontradas através de diversas fontes, como Daly
(2001), Leonardi (1999), Sampaio (1955), Souza (1994) e Vanzolini
(2004).
Os estudos de ecologia mantiveram a tradição naturalística
da observação de campo, acrescentando técnicas de experimentação em campo e técnicas quantitativas para a análise dos dados
obtidos no campo. Estudos que buscam compreender o comportamento animal, incluindo as interações biológicas, como competição e predação, por exemplo, necessitam especialmente de
observações detalhadas obtidas no campo.
Os estudos de antropologia, de forma muito paralela à biologia, também tiveram em seus primórdios forte base nos relatos
naturalísticos. A pesquisa de campo etnográfica tem como base o
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‘learning from people’, conforme sugere Spradley (1987), denotando a importância da observação sobre os hábitos e comportamentos locais para o entendimento da cultura de um povo em
estudo. Entretanto, até as pesquisas de Franz Boas, no início do
século XX, a antropologia tinha como base relatos de viajantes e
nem sempre esteve baseada em pesquisa de campo ou em dados
empíricos, incluindo o período dos evolucionistas no século XIX
(Applebaum, 1987). Boas, entretanto, estabeleceu a pesquisa
empírica na antropologia, enfatizando a importância da pesquisa
de campo, incluindo observações de história natural e do contexto histórico local de forma detalhada, para a compreensão de
uma determinada cultura. Tendo sua formação básica na geografia, Boas enfatizava que cada cultura é o resultado de uma longa
história, e que essa história envolve uma grande complexidade
de eventos (Lesser, 1987). Os detalhes descritivos de Boas na pesquisa de campo e o funcionalismo de Malinowski, também do
início do século XX, enriqueceram os estudos e o debate sobre os
métodos de pesquisa naquela época. Ambos faleceram em 1942,
deixando clássicas publicações que datam da primeira metade do
século XX.
Conforme destaca Applebaum (1987), o método de observação participante sugerido por Boas chegou ao auge nas mãos
de Malinowski. O programa de campo de Malinowski enfatizaria
a longa residência em campo, o uso da linguagem nativa e a
observação participante. Malinowski permaneceu dois anos em
pesquisas de campo nas ilhas Trobriand (Firth, 1981).
Malinowski (1975) sugeriu uma análise cientifica da cultura,
que incluía satisfazer as necessidades básicas de um organismo,
chamados os imperativos instrumentais (atividades econômicas,
normativas, educacionais e politicas) e os imperativos integrativos,
como conhecimento, religião e magia. As necessidades básicas e
as respostas culturais a tais necessidades orientaram em grande
parte a teoria e o método de Malinoswki, que desejava estabelecer uma cooperação mais íntima com as ciências naturais. Desde
então, a pesquisa de campo faz também parte do universo das
pesquisas antropológicas, e diversos métodos surgiram a partir
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desta época. Para informações posteriores, sugerimos Silverman
(1981) e Applebaum (1987). Para estudos sobre ecologia de pescadores, ecologia humana e métodos relacionados, sugerimos
Begossi (2004), Kormondy e Brown (2002) e Morán (1990).
O segredo para um diário de campo é usar o lápis (ou caneta com tinta à prova d’água) e a liberdade, ou seja, observar e
anotar não só aspectos relevantes ao objeto de estudo, mas também os que possam vir a ter alguma relevância algum dia, ou
ainda aqueles que realmente são irrelevantes, mas que por algum
motivo chamam a atenção do pesquisador.
É interessante notar como a anotação de situações simples
e aparentemente irrelevantes, passam a ser casos ilustrativos de
observações, às vezes sistemáticas, realizadas ao longo do estudo. Os diários, sem dúvida, possibilitam o retorno mental ao
campo, exercendo através dos pequenos detalhes o estímulo à
memória, quase como se realizássemos outra viagem. São formas
de reviver as pesquisas de campo, não só em seus aspectos humanos, mas também em muitos outros, tais como os biológicos e
ecológicos.
Outra característica que resguarda estes conhecimentos é a
persistência. Sem ela nenhum trabalho de campo teria continuidade. Bastaria uma noite mal dormida, um tempo ruim, uma
resposta lacônica de um pesquisado ou algumas picadas de mosquito e toda a sequência do trabalho estaria comprometida.
Os diários contam os detalhes da relação entre o pesquisador (a) e a comunidade, seja nas diferenças ou ainda nas expectativas criadas entre um e outro. São ensinamentos sobre as
interações entre diferentes indivíduos e culturas, sobre suas semelhanças e sobre suas perspectivas. Estar e viver num mesmo país
mas em contextos diferentes, tanto ambientais quanto econômicos e culturais, proporciona aprendizados recíprocos, que só ocorrem através da interação diária nas atividades cotidianas da comunidade e do pesquisador. Ou seja, o acompanhamento das
atividades dos pesquisados pelos pesquisadores é ilustrativo, como
este volume há de mostrar.
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O caminhar destas descrições de campo parece, algumas
vezes, redundante, e as visitas mensais parecerão repetitivas. Mas
é assim mesmo. O campo, às vezes, parece a mesma coisa, parece
que nada mudou desde a última viagem. A repetição de fatos e
dados reforça os resultados anteriores e a observação das mudanças e de seus processos traz maior conhecimento sobre a região, sua ecologia e sua cultura.

Os diários de campo da Ilha dos Búzios
Este trabalho, em especial, mostra o cuidado da pesquisadora em guardar por escrito todo tipo de informação obtida no
dia-a-dia da Ilha dos Búzios – dos conhecimentos locais ou ditos
tradicionais1 até o objeto de seu estudo, que inclui as interações
das populações de pescadores com os animais e as plantas. São
anotações que podem estimular estudos em outras áreas, para
pesquisadores de outras disciplinas, explorando assuntos como a
medicina popular, a linguagem, a religiosidade, a agricultura, a
culinária local e até as rusgas entre as poucas famílias da ilha. Em
especial foram registrados os conhecimentos específicos na
interação do pescador (este, o principal motivo de estudo) com
o pescado e com a vegetação local.
O que torna um diário de campo interessante é ainda como
este passa a ser um estímulo a estudos não antes aventados, que
podem surgir após observações sobre as interações locais ou sobre simples diálogos entre residentes (o citado ‘learning from
people’). O pesquisador, ao chegar em campo com perguntas e
um projeto de pesquisa, abre-se aos acontecimentos em volta, o
que possibilita novos projetos de pesquisa. Um exemplo é o estudo sobre territórios e áreas de pesca, idealizado a partir de observações de campo e dos dados obtidos na Ilha dos Búzios, mas
que foi efetivado em época posterior aos outros estudos (Begossi
1995, 2001).

1. Para análise deste conceito em termos ecológicos sugerimos Berkes (2001)
e Berkes e Folke (1998).
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Os detalhes da observação necessários à pesquisa e o esmero em anotar tudo em todos os volumes dos cadernos de campo
garantem que algumas das pequenas minúcias do conhecimento
local não sejam perdidas. Neste livro, relatamos em parte o conteúdo de 5 cadernos com registros de 16 viagens de campo à Ilha
dos Búzios.
Não há ainda como deixar de associar as informações obtidas na Ilha dos Búzios com aquelas obtidas anteriormente sobre
a vida das populações caiçaras, também ricas em detalhes, seja
por França (1954), Mussolini (1981) ou Willems (1952), esse último traduzido em 2003 para o português.2
Willems (1952), em particular, esteve na Ilha dos Búzios em
1947 e apresentou em livro, colaborando com Gioconda
Mussolini, uma descrição detalhada da época, incluindo aspectos
históricos, econômicos, de ocupação (inclusive o parentesco com
os residentes da Ilha da Vitória), antropométricos, de crenças e
mitos, dentre outros.
Nossa viagem, através destes relatos, acontece 40 anos após
a visita de Willems à Ilha dos Búzios. Muito do observado ainda
permanece, incluindo a velha arataca, prensa para retirar o ácido
cianídrico, parte do processamento da farinha de mandioca. A
agricultura permanece, decaída, e a pesca cresceu em intensidade
e em importância econômica. Comparações diacrônicas são parte da função destes diários de campo.
Agora, nos resta desejar aos leitores várias boas viagens ao
mar e à Ilha dos Búzios.

Homens do mar
O fascínio pelo mar vem de muito tempo. Talvez a exploração do desconhecido, o domínio de outros comércios ou os butins
a serem conquistados tenham feito dos homens do mar os explo-

2. Ed. Hucitec, São Paulo, 2003, tradução de Ana Maria L.Pontifex (Nupaub,
USP).
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radores destemidos que hoje ainda carregam na alma a liberdade
limitada pelo respeito à imensidão dos oceanos. A navegação no
mar, seus perigos, o imaginário, os mitos, bem como o mundo
insular, foram revisados por Diegues.3
Do primitivo homem que talvez, no equilíbrio de um tronco, tenha atravessado um pequeno curso de água, aos que se
seguiram, como os fenícios, os gregos, os romanos ou os bárbaros do norte, a arte naval foi constantemente adequada a novos
mares e ventos, aprimorando os conhecimentos daqueles que os
antecederam.
Das canoas cavadas nos troncos até as embarcações motorizadas de hoje, o mar foi sempre o maior aliado ou o pior inimigo, legando aos homens de hoje a resignação pelo poder das
ondas e dos ventos. Resignação que não é sinônimo de medo,
mas de prudência, de respeito ao mais forte e ao inesperado, e
que não o impede, em qualquer tempo, com qualquer vento, se
tiver que ir irá além do horizonte, onde nasce ou se põe o sol. É
o inevitável que dá saudade, que faz buscar o porto seguro das
casas, que faz sonhar com as crianças e a companheira a agitar os
braços no retorno, sempre de pé no cais, em pedras ou nas praias, temerosas quando o tempo vira.
Os pescadores artesanais ainda são os mesmos homens que
sempre buscaram a sobrevivência no mar; que tiram do fundo
das águas verde-azuladas o alimento; que conquistam ou exploram outras terras; que defendem seus portos; que transportam
suas famílias na busca da saúde; que migram para outros cantos.
São os mesmos que enfeitam seus barcos para as festas dos padroeiros, que encimam a proa com a cara de seus deuses, que dão os
nomes de seus amores ao seu transporte.
Enfim, ainda não mudaram muito. Ainda acordam antes do
sol e se deitam tarde da noite, depois do pescado pronto para o
alimento ou para o comércio. Ainda tratam de seus barcos como

3. Diegues, A.C. 1998. Ilhas e Mares, simbolismo e imaginário. Ed. Hucitec,
São Paulo.
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da amada, que está sempre junto para qualquer tempo, que os
transportam no ombro amigo na busca da vida.
É provável que o futuro não permita que os netos destes
homens guardem as suas tradições. Logo chegarão as facilidades
da tecnologia. Não farão mais seus barcos, não correrão tantos
riscos e terão horas de trabalho marcadas por outras leis e regulamentos. É bem possível que se tornem patrões ou empregados.
Suas casas, as que não forem vendidas para os turistas, estarão
melhores e com mais conforto, e as Beneditas ou Marias estarão
mais alinhadas com as roupas da nova moda.
É, tudo isto irá mudar. Entretanto, tudo tem um preço. Os
conhecimentos serão industrializados ou esquecidos; os territórios de pesca serão remarcados até o horizonte, deixarão de existir
ou se entremearão conflitantes; alguns pescados serão esquecidos
e alguns homens do mar irão bandear-se para empregos mais
estáveis no continente onde, certamente, perderão o equilíbrio
nas canoas.
Só não irá mudar o amor pelo verde-azulado salpicado de
branco, pelo raiar e pelo pôr-do-sol, pelo barulho das ondas nas
pedras, pelo cheiro da chuva e do sal, pelo morno e macio
chamego da areia nos pés, pela família, que estará sempre aguardando em um porto qualquer. Se um dia isto mudar, aí já será
tarde demais para sonhar.

AS VIAGENS

iagem de Campo
Viagem
Primeira V
Setembr
o de 1986
Setembro

Não há dúvida que a minha primeira viagem a este campo foi a
mais marcante, principalmente para alguém que nasceu olhando
para o mar. É a indescritível sensação de ver e sentir novamente
aquele mar grande, de proporções enormes, cujo limite é o infinito horizonte. É aquele sonho que te faz abrir os braços e medir,
de dedo a dedo, o mundo afora.
Naquele dia tive a certeza que tinha escolhido a profissão
certa. Campos como aquele seriam sempre o meu local de trabalho, o meu escritório, meu santuário despoluído. Foi quando tive
a convicção de que não queria iniciar o dia atravessando, cheia
de pressa, uma rua suarenta, sempre desviando de carros impacientes, para atender clientes em mesas de vidro ou mármore. Eu
não gostaria de chegar em casa à noite, sentar numa poltrona
qualquer, tirar os sapatos de salto alto e contar para meu ouvinte
as mesmas coisas que já contara antes, numa rotina contrastante
com a minha natural agitação e curiosidade. Eu sempre soube
que queria mais que isto, queria ver o mundo com olhos de Ícaro.
Desde a saída de Campinas rumo aos primeiros dias de trabalho de campo na Ilha dos Búzios, tudo passou a fazer parte dos
diários de campo. Desde os horários dos ônibus, dos nomes dos
pescadores que faziam o trajeto constante até Búzios, das instituições que poderiam fornecer apoio, até os custos diários do projeto. Uma anotação precisa dos gastos, por exemplo, pode sempre
servir de base para orientar uma tabela de custos para novos
projetos.
Do Rio de Janeiro rumo ao sul pela rodovia Rio-Santos,
tendo ao leste o oceano e a oeste a exuberante Mata Atlântica, se
chega à cidade de São Sebastião, São Paulo, último ponto do
continente para os visitantes de Búzios. Vindo de Campinas, como
na maioria das vezes, meu trajeto era pela rodovia dos Tamoios
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até São Sebastião. Dali até Ilhabela se vai de balsa, gratuita se
estiver a pé. Em seguida vem a busca de transporte para a Ilha
dos Búzios, sempre em canoas, traineiras ou bateiras de madeira
com motores de centro.
Antes de ir a Ilhabela era inevitável passar no Bairro de São
Francisco. Lá era comercializada parte do pescado de Búzios. São
pencas de lulas, betaras, cações, enchovas, garoupas, olhos-deboi, olhetes.4 Talvez a mais interessante seja a peixaria do
Hildebrando, que saiu da Ilha há sete meses por problemas pessoais. Ele e alguns outros (como a Laudelina, por exemplo, que
quando morreu seu marido, se bandeou com o que restou da
família para o continente em busca de nova vida) são também
um pedaço da história da Ilha.
À tarde atravessei de balsa para Ilhabela onde, no píer dos
pescadores, no Saco do Indaiá, contratei os serviços do Edson,
um barqueiro experiente que também já residira na Ilha. No centro da bateira, o encardido motor a diesel, o tradicional Yanmar
de um cilindro com partida a manícula (manivela).
Sentei na proa, onde acomodei as tralhas para alguns dias.
Já tinha alguma experiência e sabia que era melhor sentir os
salpicos do mar que o cheiro insuportável da fumaça do motor,
um prato cheio para o embrulho do estômago. Era muito cedo,
o dia tinha acabado de raiar e o mar estava liso, uma lagoa se
comparado à tarde do dia anterior. Talvez o vento estivesse cansado de castigar o mar.
Quando se sai do porto dos pescadores navega-se rumo ao
norte. À sua direita, ou a boreste, você vai admirando as praias
de Ilhabela. A Mercedes, a Siriúba, a Arrozal, a Ponta Azeda e o
ponto mais ao norte da ilha, o farol da Ponta das Canas. Dali, o
mestre da embarcação contorna a ilha até a praia do Forno e
embica para Búzios, vislumbrando o perfil da ilha e suas companheiras. À direita a Ilha Sumítica e, mais ao longe, à esquerda, a

4. Para mais informações sobre a pesca na Ilha dos Búzios consultar Begossi
(1996-a).
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Ilha da Vitória com suas ilhas-satélite, pescadores e cabras (localmente chamada cagadinha).
O que era, no princípio, só uma mancha longa cinza azulada,
foi se transformando em um perfil alongado, de pedras nuas coroadas pela elevação de 413 metros de floresta com espaços devastados pelo cultivo da mandioca ou pela retirada das madeiras
de bom porte, como as figueiras, os umburucus, os ingaseiros ou
a mucuíba, que alguns pescadores usavam para o preparo das
canoas. Canoas de madeira maciça, muitas vezes de Aricurana
(Eichornia aricurana),5 madeira apreciada para embarcações. A
ilha ainda era rica em embaúba para lenha, jacartirão, cedro, ipê,
fedegoso, tambatarú e caixeta para os remos, cafeeiros para o
madeiramento das casas, pitanga para os cabos de machados,
canelas para o sustento dos telhados e a capororoca para o madeiramento dos portos. Isto sem contar as frutíferas.
Estávamos chegando nas coordenadas da Ilha dos Búzios,
no Porto do Meio, Latitude 23047’63” e Longitude 45008’92”
(GPS Magellan, 1998). Eram aproximadamente duas horas e meia
de viagem com mar bom.
Só a poucos metros do Porto do Meio as casas eram visíveis.
Eram simples e ficavam no alto, no meio do verde e arejadas
pelas brisas. Não havia praia, só pedras onde as ondas esbarravam rítmicas e aflitas, coroando-as com as espumas brancas (Figura 1).
Nestas pedras, os pescadores, com arte, construíram seus
diques secos. Nos troncos roliços, unidos como escadas, as canoas eram puxadas pela popa para reparo ou para a guarda, e a isto
davam o nome de estivas.
Eram seis portos: do Meio, da Guanxuma, do Jerobá, da
Mãe Joana, das Pitangueiras e da Costeira. No Porto do Meio,
numa cabana simples de um cômodo, os peixes eram pesados e
5. Uma lista de espécies utilizadas em construções de casas e canoas, bem
como para artesanato, é encontrada em Begossi et al. (1993) e no Apêndice desse livro.
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guardados em caixas de isopor com gelo até o transporte para o
continente. As balanças eram simples bandejas de latão. Os pesos
eram pedras, talvez aferidas nos peixeiros de São Sebastião. Atendiam à comunidade, apesar das constantes turras pela suspeita de
fraude nas pedras. Os portos ainda existem, mas do cais do Porto
do Meio, feito de cimento pela Prefeitura de Ilhabela, só sobrou
o esqueleto para lembrança.
Cheguei por volta do meio-dia. Fui recebida no porto pelo
Argemiro, casado com a Bete,6 filha do Adão, dono da vendinha
de secos e molhados da ilha, um dos mais velhos e, por isto, o
conselheiro de seus descendentes. Do casamento do Argemiro
com a Bete nasceu o Adão, marido de outra Betinha, com quem
tive o prazer de me hospedar durante quase todas as minhas estadas na ilha.
Argemiro, pescador das antigas, que ainda gostava de pescar na ‘costeira’, como eram chamadas as pedras da costa. No
futuro, se tornaria um dos meus melhores amigos, contador de
histórias e de versos. Só vivenciando a ilha é que dá para entender a pouca diversidade de nomes sem se atrapalhar.
Fiquei hospedada em um dos quartos da frente onde, da
janela, podia admirar o mar e o movimento dos pescadores. As
casas, em sua maioria de madeira, eram simples e algumas bem
limpas. Havia um único banheiro, que atendia a 4 ou 5 casas,
incluindo a da Betinha e do Adão. Aliás, não poderia ser chamado de banheiro exatamente, mas de “cercadinho comunitário”
no mato, protegido por um pedaço de pano para manter a privacidade do usuário. Confesso o pouco conforto deste “WC” de
campanha. Ficava a pensar como isto acontecia a alguns quilômetros da costa do mais rico estado do Brasil.
A água, que vinha do alto do morro, era distribuída por
mangueiras até as bicas que saíam nos quintais, lugar dos banhos
diários e da lavagem dos pratos e panelas. Eu dormia em uma
rede que levei de Campinas, inspirada nos trabalhos de campo
6. Nomes fictícios.
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na Amazônia, após conselhos de meus colegas biólogos, como a
melhor forma de estar protegida de animais inconvenientes. Meus
anfitriões dormiam em camas comuns. À noite, no rádio de pilha, alguns buscavam a Rádio Inconfidência do Rio Grande do
Sul ou a Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro, sempre com o
acompanhamento do ir e vir do mar. Tirando as baratas que infestavam os cômodos nos dias de tempestade, existia um conforto razoável. Os donos da casa, meus hospedeiros, se desdobravam em agrados. Faziam de tudo para que eu me sentisse bem
acomodada.
A primeira viagem foi para conhecer e planejar. De manhã
via os pescadores irem para o mar, tomava um café preto, bolacha de água e sal ou biscoito doce. Logo depois saía na minha
caminhada de reconhecimento. Ia de casa em casa, conhecia cada
morador, explicava o que pretendia fazer na Ilha e quem era eu.
Foi assim que fiquei sabendo que em Búzios quase todos eram
das famílias Costa, Oliveira ou Teixeira e que uma parte deles se
relacionava à famílias da Ilha da Vitória.

Figura 1 Porto do Meio – Ilha dos Búzios.
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Outros teriam vindo de São Sebastião, de Ilhabela e até da
Ilha Grande. Mais tarde fiquei sabendo, por exemplo, que a família do Seu Iso tinha origem em Portugal e que seu bisavô era
conhecido pela alcunha de “português”. A família do Iso, filho
do Pedro Oliveira, era oriunda do Rio de Janeiro.
Cabe aqui uma observação didática. A escolha da literatura
pertinente não é importante só no início da pesquisa, mas em
todo seu andamento e conclusão. É ela que orienta e compara os
dados de outros pesquisadores com aqueles obtidos na atualidade. Certamente irá auxiliar na pergunta a ser formulada e, quando juntada à análise do seu trabalho de campo, será determinante
para a resposta que se busca. Assim sendo, tudo que for possível
conhecer do ambiente em pesquisa abre novos focos de conhecimento.
Foi assim que, antes da primeira viagem de campo, já havia
me preparado adquirindo os conhecimentos referentes à área
escolhida. Iniciei com Emilio Willems no seu livro A Ilha dos Búzios de 1947, em colaboração com Gioconda Mussolini, que me
proporcionou dados interessantes, como por exemplo a contagem de cento e vinte e seis habitantes, distribuídos em 24 residências. Passei para o relato de Euclides da Cunha de 1902 (Ilha
dos Búzios, Anais do Nono Congresso de Geografia, vol. V, Rio
de Janeiro, Brasil, 1944) onde já pude comparar as variações
demográficas da ilha, quando este autor comenta que, em data
não esclarecida, a Ilha da Vitória foi alugada por moradores de
Búzios por cinquenta cruzeiros por ano. Para lá se mudaram trinta e cinco famílias. Naquela época, relata Euclides, a ilha possuía
356 almas. Estes são dados que poderiam ser de grande valor em
uma pesquisa na área de estudos demográficos.7
No segundo dia, com orgulho, a Betinha me mostrou a horta da família. Dava de tudo: couve, chicória, almeirão, tomate, alface, pimentão, pimenta vermelha, abobrinha, cebolinha, repolho,
melão, salsinha e quiabo. Nos caminhos tive a certeza de que as

7. Veja dados associados publicados por Begossi (1996-b).

frutas também não faltavam: jaca, banana, manga, coco e até romã
e uva. Dali colhiam alimentos e vegetais curativos (Apêndice).
O sogro de Betinha, Argemiro, era o responsável pela roça
de mandioca da família. Era ele que fazia a farinha. Roçava e
queimava o mato, “carpia” e plantava em agosto e setembro e
arrancava do chão duro a raiz escura durante todo o ano. Também era ele, às vezes ajudado pelos outros membros da família,
que lavava e descascava a mandioca. Depois passava em uma
espécie de roda de moenda onde o tubérculo era moído. Ainda
era ele que colocava esta massa branca na prensa que chamavam
de “arataca” até que todo o ácido cianídrico fosse extraído da
mandioca. Daí era mexer a massa em grandes panelas rasas no
fogo de lenha, até que se transformassem na farinha que conhecemos. O lucro era pouco, não dava nada, quem comprava eram
os poucos turistas que vinham à ilha.8
Não havia dúvida de que eram famílias que dividiam o sustento. Quando os filhos casavam, traziam as companheiras para
as casas que construíam nos terrenos próximos ao do patriarca e
rezavam por filhos homens, que seriam mais braços para o trabalho pesado, garantindo com certeza o sustento futuro. Era uma
forma previdenciária precária, mas que poderia funcionar ainda
melhor, não fosse pelas filhas que iriam embora para o terreno de
outros patriarcas.
O almoço e o jantar eram semelhantes. Sempre havia um
peixe cozido, algumas vezes com banana verde, macarrão, arroz,
feijão, farinha e uma verdura da horta. No verão o grande pitéu
era a deliciosa lula, frita inteira pela Betinha. Galinha ou carne
seca só para os ilustres visitantes ou em dia de festa. Quando
diminuía o pescado, principalmente nos meses de ventos fortes,
ou de banzeiro (como se referiam ao mar grosso), a saída era a
captura de aves. Isto ocorria em especial nos meses de inverno.9
Os prediletos eram os sabiás apanhados com sementes de aroeira
8. Dados publicados em Begossi et al. (1993).
9. Ver os itens da dieta dos buzianos e suas preferências alimentares em
Begossi e Richerson (1992, 1993).
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ou frutas da época. Utilizavam ainda, de forma mais esporádica,
o ouriço-preto, os siris guaiás ou santolas, que poderiam fazer
parte do cardápio em tempos bicudos.
Era nas tardes, quando sentava no cais acompanhada do
Argemiro e de outros moradores, com o sol já bem fraquinho,
que aprendia o que conheciam do mar e da ilha.
Já era decisão tomada que teria que conhecer tudo sobre a
pesca e o povo da ilha, das redes aos anzóis, da culinária às religiões.
No princípio tímidos e relutantes, depois tagarelas agradáveis, se deleitavam em mostrar os conhecimentos de gerações.
Começavam em tom professoral, tentando passar para mim seus
anos de experiência na pesca e na ilha. Comecei naquela semana
pelas redes.
A primeira foi a rede de paratí, que também captura cação
pequeno, o que é ruim, segundo os moradores, pela diminuição
dos cações. Depois foi a vez da rede de cação, que é puxada por
um barco com comprimento de 500 braças. Já a rede de corvina
tem 350 braças, se deixa de noite e puxa para o barco de manhã.
A medida da braça varia com o conhecimento popular. É mais ou
menos o comprimento dos braços abertos, cerca de dois metros.
Estes eram conhecimentos iniciais, depois as redes seriam fotografadas e a pesca acompanhada no seu dia-a-dia.
Aproveitei para conhecer algumas iscas artificiais. Para enchova usavam a lambreta, que é um anzol com fios de nylon
pendurados.10 O jangarelho ou zangarelho, como alguns falavam,
aprenderam com os catarinenses. É um chumbo com quatro ou
mais anzóis, parecendo uma garatéia. Uma linha de nylon envolve o chumbo, que é lançado no fundo, afastado do chão mais ou
menos um metro. Serve para pegar lula11 (Figura 2).
10. Ver a lista de espécies de peixes coletados na Ilha dos Búzios em 198687 em Begossi e Figueiredo (1995).
11. Para mais informações sobre inovações em anzóis na Ilha dos Búzios,
consultar Begossi e Richerson (1991).
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Figura 2 Lambreta, usada na pesca de enchova (Pomatomus saltatrix)
e jangarelho, usado na pesca de lula (Loligo sanpaulensis).
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Às vezes uma criança se metia na conversa e mandava que
perguntassem se eu conhecia outra coisa qualquer, como se fosse
um concurso de saber. Tomava logo um pito para não se meter
em assunto de adulto. E continuavam o assunto com o moleque
calado por um bom tempo.
Durante os primeiros dias tivemos conversas mais gerais,
mas de grande valor: “agora em setembro tem muita enchova; a
garoupa se pesca à noite, com pesca de prumo de anzol grande,
também em maio e junho; marimbá e badejo, se usa isca de camarão, anzol e linha; mas bom mesmo é salema, piragica, budião,
sargo, jaguariçá e marimbá, que dão o ano todo, é pesca garantida”. E continuavam: “pesca bonita é de panaguaiú com rede de
tresmalho”. Isto ficaria para outro dia.12
Eu ficava tentando juntar todos os ensinamentos, ordenando-os no caderno de campo, mesmo que não viessem numa didática clara.
Numa das tardes, sentados no cais de cimento, eles me
mostraram uma parelha. Eram dois barcos grandes de São Sebastião, que puxavam juntos, lado a lado, uma rede de 20 braças
(uns quarenta metros). Puxavam de tudo no mar. O Argemiro
não se conteve: “O fundo fica parecendo um espelho. Há cinco
anos que não como goete. O camarão, a capitania manda parar
de pescar por quarenta dias, devia ser por um ano. Agora você
veja, os barcos usam aparelhos para achar peixes e os novatos,
por exemplo, cortam os peixes ao meio e jogam no cardume. É
só para atrapalhar quem está pescando. Um dia, os filhos dos
meus filhos vão perguntar o que é um peixe”. E o Vitor interrompe: “Isso é coisa de puliça (sic)”.
Estava na hora de voltar da primeira viagem de campo. Era
hora de avaliar o trabalho, de traçar as diretrizes da pesquisa. De
qualquer maneira eu já tinha definido que as estadas na ilha seriam divididas em três etapas: pela manhã aguardaria a chegada
12. Ver Begossi (1996-a) e Silvano (2001) para informações sobre a pesca,
incluindo sobre a época do pescado.
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dos pescadores para coleta, pesagem e identificação do pescado
do dia, após o almoço percorreria a ilha com as entrevistas aos
moradores e, ao final do dia, procuraria buscar o máximo de
conhecimentos sobre a pesca com os mais antigos da ilha. Claro
que tudo estaria sujeito às vontades climáticas.
Eu já conhecia muita gente: o Silva, que trabalhou com barco grande de camarão e voltou para a canoa pela independência; o Haroldo, que pesca com malha de parati e cação, e que
coloca as redes à noite para recolher de manhã; o Silvério, do
Gerobá, que cuida de uma traineira de um senhor de
Caraguatatuba; o Guto e o Adão, filhos da Bete e do Argemiro,
meus amigos hospedeiros; a Antônia, irmã do Argemiro, responsável pela engenhoca de cana, e muitos outros que com o tempo
seriam grandes amigos.
A despedida foi no cais enquanto aguardava a canoa do
Edson. No bolso da mochila, os pedidos para quando voltasse:
anzóis e linhas para os homens, lixa para madeira, chumbo e
espoleta para espingardas, linhas, fitas e panos, sementes, cinzeiro, retalho de pano, enfim, um sem número de coisinhas que
fazem falta no dia-a-dia dos ilhéus. Era uma espécie de escambo.
Você vem, aprende e, quando voltar, ajuda a gente, trazendo o
que não temos. Uma aparente estratégia de reciprocidade, como
biólogos poderiam interpretar.13
Quanto a mim, o trabalho de campo precisava de muita
coisa: régua, luva grossa, chapéu, repelente, lápis, bota de borracha e cantil, entre outras coisas. A comida teria que ter reforço,
ou teria que gastar a comida da Betinha. Enfim, era para isto a
primeira viagem de campo: para planejar e organizar. No meu
planejamento já estava incluído um questionário para todos, que
deveria constar de: número de familiares, número de pescadores,
atividade de cada um, espécies de peixes, suas épocas e técnicas
de captura. Nesta altura já conhecia a rotina dos pescadores, que

13. Vale consultar R. Trivers (1985) sobre altruísmo recíproco (Social
evolution, The Benjamin/Cumings Pub. Co.).
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era mais ou menos assim: das cinco às sete da manhã recolhem as
redes do dia anterior e saem de novo para pescar, às vezes para
pescar iscas (lulas ou peixes pequenos); entre as dez horas e as
treze horas, voltam e entregam o pescado aos intermediários;
das dezesseis às dezoito horas, colocam as redes e vão pescar, só
voltando entre as dezoito e vinte e três horas. Este horário tardio
ocorria no verão para a pesca de lula ou quando havia a pesca de
enchova à noite com linha de prumo. Os aparentados e amigos
iam para o cais onde, com lanternas, orientavam os que voltavam do mar escuro. Não era um horário rígido, mas seguiam
mais ou menos esta prática, dependendo do mês, dos ventos, da
temperatura e da claridade da água, das chuvas e, logicamente,
da disponibilidade do pescado.

iagem
Segunda V
Viagem
Outubr
o de 1986
Outubro

E

ram dez horas da manhã. Já estava sentada no cais desde as
sete horas. Alguma coisa aconteceu com o motor da canoa que
impedia que funcionasse. Abaixo de mim, junto à escadinha do
cais, armado com um sem número de ferramentas, parafusos,
arames e outras tranqueiras que desconheço o valor, o Seu Edson, com a calma que lhe era típica, tentava a todo custo fazer o
motor despertar do torpor. Já havia revisado minhas malas e nada
faltava. Nem das minhas coisas, nem das encomendas do povo
da ilha. Lá pelas tantas, quando já estava disposta a transferir a
viagem para o dia seguinte, o cansado Yanmar deu sinal de vida.
Carregamos a canoa e, sentada na proa, vi o cais se afastar. No
horizonte, os sinais de que a travessia não ia ser fácil.
O mar estava escuro e, no horizonte, só uma mancha cinza-chumbo que deitava sobre o mar, como cúmplices na força que tinham. Era sinal de mau tempo. Quando o temporal chegou já
era quase meio-dia. Ainda deu tempo de tirar da bagagem um
impermeável amarelo que, com o vento forte, de quase nada
valia. Edson já havia improvisado seu abrigo com um saco plástico enfiado pela cabeça que ia até o meio das pernas. Aquilo sim
funcionava, ou pelo menos protegia o corpo.
Foi uma travessia complicada. Enquanto ele pilotava, tirava
água da canoa com uma cuia de madeira, num movimento
estafante e quase sem valor, já que o mar teimava em embarcar
pelos bordos a cada novo gangorrear nas ondas. Eu não podia
ajudar em nada, tinha que segurar meus apetrechos de campo.
Era o momento certo para admirar o poder e a força do mar,
para ver como somos frágeis diante desta natureza. Esta admiração só é permitida aos experientes ou aos novatos que, duas horas antes do embarque, levantam um brinde ao mar com água
doce e um bom comprimido de Dramamine. Caso contrário irão
olhar somente para o mar próximo ao costado da canoa, onde
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irão alimentar os peixes com o café da manhã, até que não sobre
nada no estômago, só a dor espasmódica.
Uma viagem de duas horas e meia se transformou em quatro horas de cansativas manobras. Cada onda tinha que ser
galgada, conquistada uma a uma sem pressa. Por fim chegamos,
lá pelas duas da tarde, no Porto do Meio. O Adão e o Argemiro
já estavam no cais. Foram eles que ajudaram a puxar a canoa
pela popa para as madeiras do cais e retiraram as bagagens. Não
chegaram nem a dar boa tarde e já foram criticando o Seu Edson
pela travessia arriscada.
Naquele dia ninguém tinha ido para o mar. Quando parou
de chover, fomos para o cais. Um fiapo de luz amarelada, tímida,
furou um céu de nuvens negras.
Era no pôr-do-sol que mais gostavam de conversa fiada.
Começava sempre com um interrogatório de como tinha sido na
cidade. Se a família estava bem, se eu morava perto do mar, porque eles não conseguiriam morar longe do sal do mar. Eles sempre queriam saber mais de mim. E depois entravam na conversa
das coisas do seu saber. Às vezes eram assuntos corriqueiros, como
quando eram pequenos e viram um moço da ilha com ‘Izipra’.
Não se lembravam bem, mas sabiam que havia começado com
um furúnculo na perna. Acreditavam que, quando ele comia bonito, enchova ou espada, a ferida ficava mais vermelha e ele tinha febre alta; aliás, fazia parte da cultura local a ocorrência de
certos tabus alimentares.14
Naquele dia fomos dormir cedo. Tinha sido estafante a vinda do continente. O Seu Edson, receoso pelo mar bravo, dormiu
na ilha e só voltou para o Bairro de São Francisco no outro dia,
com o mar mais brando. No dia seguinte fui direto para o porto.
Tinha nascido um dia lindo, daquelas calmarias que acontecem
depois da tempestade. De um azul de doer os olhos. O mar estava de uma calma inacreditável, nem parecia aquele que poucas
horas antes tinha estado tão enfurecido.
14. Animais proibidos na alimentação, bem como recomendados para doentes ou medicinais, são encontrados em Begossi (1992).
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Os pescadores haviam saído para o mar. Pela minha janela eu
os vi saindo bem cedo e, sem perder tempo, fui para o porto. Era
um trabalho planejado de contar, pesar o pescado e, se possível,
recolher algumas espécies que seriam armazenadas em formol até o
destino final. Eram as amostras de “desembarque pesqueiro”.15
Nesta semana conheci o Tião, um outro filho do Argemiro e
da Bete que sempre saía cedo para mergulhar na busca e captura
de polvos. Como arma de caça só usava um “bicheiro”, um anzol
grande de cabo. A técnica consiste em enfiar aquele gancho com
ponta afiada por baixo do polvo e, com um puxão forte, se fisga
o bicho. Era um dos poucos que se aventuravam a mergulhar
para pescar naquele mar. Na véspera, apesar do mar ruim, havia
pescado um sargo de dois quilogramas, na linha, com isca de um
molusco que chamam de ‘sacuritá’ (Thais haemastoma).
Na casinha do porto onde se pesava e comercializava o
pescado, a primeira conversa da manhã girava em torno da corrida que a Bete tinha tomado de uma cobra. Cada um tentava
adivinhar que cobra era: jararaca, coral, caninana ou mussuranga.
Estas eram as mais comuns na ilha.
Esgotado o assunto, as conversas voltaram para o comércio. A reclamação do dia era a injustiça na partilha dos peixes
pelos donos dos barcos grandes, que funcionava assim: o dono
descontava do apurado na venda do pescado o diesel, o gelo e a
comida ou rancho. Com a venda, ficava com metade do apurado. O restante era dividido pela tripulação na proporção de três
partes para o mestre, três partes para o piloto, duas partes para o
cozinheiro, duas partes para o “gelador” e uma parte para a tripulação encarregada da rede de pesca. Isto era muito parecido
com a partilha feita nas grandes naus portuguesas que saíam para
as conquistas de além-mar.16

15. Para conhecimento sobre os métodos de pesquisa em Ecologia de Pescadores, consultar Begossi et al. (2004).
16. Sanada, Y. e Sanada, V. 1999. Histórias e Lendas do Descobrimento.
Ediouro.
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Os dias que se seguiram foram de pouca pescaria. A chuva
inclemente impedia que os barcos saíssem para o mar. Assim,
aproveitei para conhecer um pouco mais da cultura da ilha. Neste período me aproximei mais da Betinha, que me proporcionou
um curso completo da medicina da ilha. Começamos com as banhas: a banha de lagarto, ou “inxúndia”, era usada para reumatismo, tétano, inflamação e mordida de cobra. Menos a coral,
que só tinha salvação se comer o coração da danada; o óleo da
tartaruga só servia para reumatismo e o da galinha se usava para
bronquite de criança.
Passou as ervas, estas mais comuns no trato dos males: o
mentrasto, a folha socada e misturada com sal, se usava para machucaduras e antigamente era usado pelas parteiras após o parto;
o picão fervido na água servia para, no banho, tirar coceira. Servia
também para a cura da tiriça ou hepatite se bebido como chá. Da
casca do tambatarú se fazia um chá também ótimo para tiriça;
para a dor de barriga se usava o chá da paliatéia ou da carqueja, ou
o cozido do broto da goiaba branca, ou o boldo, a losna, a
camomila ou a hortelã, que também servia para bicha (verme) de
criança. Igual serventia tinha a canema, também ótima para dor de
barriga e bicha de criança, melhor ainda porque se servia misturada com açúcar; para machucado a capoquinha era ótima quando
eram colocadas as suas folhas na pinga e ia se tomando aos poucos; para as dores do reumatismo, a folha do eucalipto misturada
no álcool era boa para passar no lugar da dor e, por fim, o chá da
erva cidreira, milagrosa para tosse e gripe. Ainda para o reumatismo também havia uma planta que só era encontrada na Guanxuma,
na casa do seu Franklin, o chapéu-de-couro.
Talvez a mais complicada fosse a mistura abortiva para mulheres de três ou quatro meses de “paridez”. Era uma mistura de
uma erva chamada picumá que dava no sapê, com sal, melhoral
e coca-cola fervida. Outra também complicada era para os males
do fígado: uma mistura de erva tostão com “pareoba”, raiz de
gerbão e folha de abacate.17
17. Ver notas 4 e 13 para referências e apêndice.
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Embora não usasse, Betinha me contou que a urina ainda era
muito usada pelos mais velhos, como por exemplo o seu Adão,
que quando entrava água no ouvido pingava urina, ou “mijava
em ferida de espinho”. Alguns bebiam a própria urina para dor no
peito ou azia. Nas misturas do improvável com o impossível estava a “simpatia” para tirar verrugas: “esfrega uma pedra de sal na
verruga. Depois joga a pedra no fogo, de costas, e sai correndo
para não ouvir o estalo. Se ouvir o estalo, a verruga não cai”.
Uma outra fórmula mágica e certamente dolorosa era colocar um prego quente sobre a verruga. Esta deveria dar resultado;
tanto resultado quanto amputar o membro para tirar a verruga.
Se estava ruim para a pesca, e diziam que a culpa era do
vento leste, estava ótimo para adquirir os conhecimentos tradicionais da ilha. Aproveitando a oportunidade, iniciaram a conversa falando dos ventos: “vento sul e noroeste é perigoso, vira barco; vento sueste vem com chuva; vento terralão vem do norte e,
com vento leste, não tem chuva”.
As pessoas tinham tempo para papear enquanto olhavam a
chuva caindo. Também aproveitavam para consertar as redes ou
empatar os anzóis (preparar com linha, anzol, chumbada ou outro apetrecho para um tipo específico de pesca). Era tempo também de admirar os desenhos do Marcelo ou do Acácio; são barcos, peixes ou papagaios, admiráveis para um menino de doze
anos. Ou para ver os trabalhos do Vitor em Imbé do Mato: são
leques, peixes, bandejas ou balaios, que agora já são vendidos
em Ilhabela . Ou ainda para admirar as paredes pintadas da casa
de S. Adão e D. Josefina (Figuras 3 e 4).
O tempo passa rápido na ilha. Já era tempo de voltar para
o continente. Naquela noite dormimos ao som gauchesco da rádio Inconfidência do Rio Grande do Sul que, para meu espanto,
pegava com clareza. Um gravador portátil, do Guto, as vezes
embalava o píer de cimento ao som de Ismael Carlos. Logo cedo
o Edson estaria a me esperar para o retorno a Ilhabela.
Já planejara que na próxima viagem tentaria rodear a ilha e
esboçar os pontos mais importantes, marcar as distâncias em minutos (de canoa a remo) e fotografar portos, pesqueiros e lajes.
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Figura 3a Desenhos de Marcelo.

Figura 3b Desenhos de Acácio.
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Figura 4 Arte local em casa da Ilha dos Búzios.
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E

sta foi uma viagem tranquila. Tudo deu certo. O motor da canoa funcionou bem, o mar estava calmo e sem vento. Fizemos o
trajeto em duas horas e pouco.
A chegada no cais passaria a ser sempre igual. Eram sempre
as boas vindas aguardando a distribuição das encomendas: a linha do Adão, as coisinhas de costura da Betinha, os anzóis e as
outras encomendas e, para a criançada, balas, marias-moles e pésde-moleque.
Cheguei em tempo para o almoço: lula, bonito frito, couve,
salada, feijão, arroz e farinha. Uma maravilha de almoço, não
porque estava com fome, mas pelo tempero da Betinha, que era
fantástico.
Como já tinha mais intimidade fui logo posta a par das
mazelas da ilha. Como qualquer comunidade, de qualquer tamanho, a maioria dos litígios se dá por disputas comerciais. Era o
peso das pedras da balança ou os preços dos intermediários da
compra do pescado. Sempre tinha alguém insatisfeito. Enfim, a
coisa funcionava igual a qualquer lugar.
Naquela manhã ainda tive tempo de fazer o desembarque.
Lá pelas onze horas vi o Tião, filho da Bete e do Argemiro, chegando da pescaria de mergulho. Tinha estado na água por duas horas,
lá pelas bandas da Mãe Joana, tempo suficiente para arpoar um
paru de três quilogramas e três piragicas: uma de 850 gramas, outra de 750 gramas e uma de 700 gramas. Para a captura do peixe
ele abandonava o bicheiro e usava um arpão de pressão conhecido como “cobra”, uma arma de pesca submarina mais sofisticada.
À tarde saí do Porto do Meio de canoa a remo com o Guto.
Eu tinha que aproveitar o mar calmo para medir as distâncias
principais da ilha. Eu precisava conhecer a área e preparar o trabalho de ecologia de pesca. Era de grande importância o conhe-
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cimento das distâncias para um capítulo sobre esforço de pesca e
forrageio ótimo.18 Estas foram as distâncias registradas partindo
do Porto do Meio: ao Saco da Mãe Joana – 30 min; ao Gerobá –
15 min; ao saco da Guanxuma – 12 min; à Ponta do Lenço – 10
min; ao Saco do Saquinho – 8 min; ao Porto do Cais ou Saco do
Cais – 5 min; à Ponta do Gentil – 3 min; à Costeira ou Tigresa – 5
min; à Pitangueira – 8 min; à ponta da Pitangueira – 10 min; ao
saco da Coruja – 15 min; à Ponta do Meio – 20 min; à Ponta do
Sul – 30 min; ao saco do Maneco – 45 min; ao Saco Grande – de
50 a 60 min; ao Calhéu Preto – 60 min; ao Buraco do Inferno –
40 min; à ponta de Sul Oeste – 30 min e à Ponta Leste – 30 min.
Quando chegamos ainda era cedo e o Argemiro aproveitou
a luz do dia para limpar dois peixes para o jantar, um bonito e
uma piragica, ambos pesando dois quilogramas. Pela prática que
tinha levou dez minutos para limpar o bonito e sete minutos
para a piragica. Era um tempo bastante curto, ainda mais se levarmos em conta o bom serviço que executou em ambos. Enquanto trabalhava conheci a sua outra faceta: a de poeta. Ele
contou que gostava de fazer versos e, de vez em quando, gostava de recitar, como esta:
“Ó que coqueiro tão alto
mas que de alto já vingou,
ó que menina tão farsa
que de farsa me deixou...”
Nesta noite fomos dormir cedo ao som da rádio Metropolitana do Rio de Janeiro.
Era uma noite daquelas em que só se vêem, bem longe, as
luzes das cidades. Se pudesse sonhar como criança, talvez pensasse que alguém tivesse fechado o céu com uma peneira bem fininha e, atrás desta peneira, pusesse uma lanterna bem forte de luz
azul, deixando passar pelos furinhos somente os pontilhados de

18. Ver nota 11.
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azul celeste. Imaginaria ainda que alguém fez um furo com o
dedo na peneira, por onde sairia o redondo claro da lua.
Acordei cedo com o cheiro do café da Betinha. Aquela manhã tinha um café melhorado. Eram os biscoitos diversos que eu
havia trazido de Ilhabela. Iríamos iniciar o café com pedaços de
mamão, colhidos ainda cedo, bem amarelos e doces. Enquanto
saboreava a primeira refeição e olhava para o campo aberto de
terra em frente à cozinha, me espantava com os lagartos graúdos
que passeavam pelo quintal. Nestes dias quentes eles eram os senhores do terreiro. A Betinha tentou pegar um para mim usando
isca de peixe e de lula. Seria conveniente a coleta da gordura desta
“lagartixa tamanho família”, já que era usada para fins medicinais.
O Tião já tinha saído para pescar polvo. À medida que os
barcos iam chegando, o produto do dia era colocado na balança.
Depois de pesado e anotado o pescado era jogado no gelo, onde
aguardaria o transporte para as peixarias do bairro de São Francisco.
Como sempre, as mesmas reclamações sobre a aferição da balança.
Quanto a mim, pesava e media cada indivíduo ou grupos
da mesma espécie. De quando em quando separava um que, depois de fotografado e mergulhado em formol, seria transportado
para a Unicamp para identificação. Depois, tal identificação seria
revisada pelo taxonomista José Lima de Figueiredo, do Museu de
Zoologia da USP. Diga-se de passagem que esta era a parte mais
cansativa do projeto. Imagine dois ou três latões, de trinta quilogramas cada um, sendo transportados de canoa até o bairro de
São Francisco, depois de ônibus até a rodoviária de Ilhabela e,
ainda, de ônibus até a rodoviária de Campinas onde, para completar, teria que pegar um último ônibus até a Universidade. Era
um caos onde tenho que agradecer a paciência dos motoristas
dos coletivos. O pior é que ainda saía um cheirinho “agradável”
de formol, para alegria dos outros passageiros, que não entendiam uma certa irritação nos olhos, que para alguns era causado
pela fumaça do ônibus. Que bem me faria naquela época um
fusquinha 66.
De tarde mantinha a mesma rotina de percorrer as casas em
busca das respostas para o primeiro questionário. Nesta fase eu
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buscava a identificação dos moradores e o seu conhecimento sobre uso dos recursos naturais.
No fim do dia, estafada pelo sobe e desce das trilhas da ilha,
sentava no cais para, como sempre, aprender com o povo.
Naquelas tardes Argemiro estava melancólico. Falava da Ilha
como se fosse uma família desgarrada; de como alguns tinham
saído da ilha Vitória, que era um lugar feio. Como ele contava, é
um costão enorme e, do cais às casas, leva-se uns trinta minutos.
“A água da Vitória vem de baixo. É salobra, faz bem pra saúde”.
O pessoal da Vitória não vem pescar em Búzios e não gosta que
se vá pescar lá, segundo o velho poeta. Enquanto conversávamos o Adão gritou para a filha: “Pára de correr em volta da casa
menina, parece o pessoal da Vitória”, numa clara alusão ao pouco gosto pelo lugar.
Continuou melancólico nas críticas ao comércio do pescado
que, influenciado pela ganância de atravessadores da própria ilha,
passava por momentos difíceis pela diferença de preço de compra (pelo atravessador) e venda (no continente). Para ele os
atravessadores ganhavam mais que o dobro que eles, os pescadores. Esta não era uma opinião só dele. E deu exemplos que transformei, ali mesmo, num arremedo de Tabela:
Tabela 1 Compra e venda de pescado, em cruzados
(11 de dezembro de 1986).19
Pescado

Compra

Venda

Olhete
Garoupa
Lula
Enchova
Mistura
Dourado
Xaréu
Paru

15
15
10
10
2
5
5
5

30
30
15
18
4
10
10
10

19. Em 24.11.86 o valor do dólar era de 14,06 cruzados (Begossi, 1989: 30).
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Ainda melancólico, Argemiro fala dos pescadores “catarinas”
(oriundos de Santa Catarina), que entram no território deles com
barcos grandes, que levam de tudo, que limpam o fundo do mar.E,
quando a melancolia se afastou, voltou a sua veia de poeta:
“Fui no mar, me alaguei
Nas ondas foi minha cama
Uma senhora me dizia:
Mas quem lucrou tira quem ama”
Depois contou sobre a farinha que produzia, uma das moedas de troca na ilha. De certa forma agradecia pela mandioca
ainda ajudar bem nas despesas. Em um cálculo aproximado, um
alqueire produziria vinte e dois quilogramas de farinha, que renderiam cem cruzados. “É bom apesar do trabalho que dá.”20
No meio da conversa lembra saudoso de seu avô, Seu Manuel Sem Barba, pescador das antigas, que sabia das coisas. Naquele tempo o velho avô já educava para não se desperdiçar o
peixe. Só se devia pegar o suficiente para o comércio e para comer. No meio daquele dedinho de prosa chama um garoto que
passava: “Fulaninho (não me lembro o nome da criança, só me
lembro que era o filho da Maria), tua mãe tá passando azeite na
tua cabeça? Olha só, está cheio de feridas na cabeça. É Upê.” Me
aponta com o dedo os ferimentos, aceita o balançar positivo da
cabeça do guri e, com um ar patriarcal, afaga a cabeça machucada.
Quando ficava de noitinha parecia que o Argemiro tinha
mais tristeza e pedia que eu tocasse aquela música no violão,
aquela do ‘Chico Mineiro’ – “Fizemos a última viagem, foi lá no
sertão de Goiás, fui eu e Chico Mineiro, também foi o capataz...”
e ia por aí.
Era aquela a música que ele mais gostava, aliás de uma tristeza profunda.

20. Ver comparações sobre a renda obtida através da pesca e da mandioca
em Begossi et al. (1993).
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Argemiro era um homem de agradável presença. Já velho e
magro, perdera os dentes pelo descaso. Aliás, os dentes faltosos e
as fraturas mal curadas eram uma constante na ilha. Não abandonava a boina que cobria o grisalho e, de vestimenta, somente um
calção largo, as vezes roto. Parecia que não sentia frio. Quanto à
sua idade era impossível datar; o mar e o sol roubaram na aparência os anos de vida. Em contrapartida o dotaram de uma pele
queimada e rústica para a vida, quase um couro protetor. Ia da
melancolia à alegria num piscar de olhos (Figura 5).

Figura 5 Argemiro ao pôr-do-sol.

Hora de voltar. Mais uma vez regressaria com a coleta do
campo de ônibus. Nos cadernos de campo mais um sem número
de encomendas.
Na despedida do cais, de pé, rijo como um coqueiro, a lembrança do Argemiro, que gritou para mim:
“Adeus Ilha de Búzios,
Adeus que já vou embora,
Que eu sou lá de Campinas
E não posso ir por fora.”

iagem
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Apesar do vento e do calor foi uma viagem tranquila. Era uma
segunda-feira. Já estava em clima de natal e de ano novo, o que
dava um certo desânimo em ir para o campo. No Rio de Janeiro
as ruas e as casas já estavam decoradas com pinheiros e luzes
piscantes. Dava um tremendo banzo ir para a ilha naquele tempo
de festa, que eu procurava compensar com a lembrança das noites de lua cheia e do céu florido de estrelas. Naquele céu era
sempre natal.
No cais a recepção foi de cobrança alegre. Era a pilha grande para a mulher do Marcílio, o chumbo de 4,5mm para a
espingardinha de ar comprimido do Vicente, os docinhos da
Juvelina, camisas de lampião, remédios, etc. Fomos para o almoço de lulas fritas com arroz, feijão e couve cozida. Uma delícia.
À tarde, como os pescadores já haviam chegado há muito
tempo e o pescado já estava indisponível, dei andamento às entrevistas de casa em casa. Além dos questionários, tinha a fofoca.
Cada casa visitada era uma nova “estória”. Por incrível que
pareça, depois de quinze dias no continente dava para ouvir “quilos” de novos casos da ilha, acompanhados pelo cafezinho de
cada um. Além disto, eles também queriam notícias do mundo
fora de Búzios.
As notícias da ilha não eram boas. Haviam morrido duas
crianças, uma de oito meses e outra de um ano e meio. Uns diziam que era pneumonia. Dona Juvelina dizia que era “fogo de
Santo Antônio”, o que pela descrição poderia ser varíola; o certo
é que ninguém sabia o que era.
No fim da tarde, era o papear com o Argemiro e com quem
mais se chegasse. Um papo alegre que não raras vezes ia até tarde
e, muitas, com uma musiquinha de violão ou um verso, como
sempre, desde que passou a ser um falador.
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“Por cima tanto farol,
por baixo um mulambo só”
Nesta viagem voltei a ouvir muito sobre a pesca com as
redes. O assunto começou quando descobriram que a rede do
Antenor estava cheia de piche de navio. Conheci o que era o
Tresmalho ou Picaré, que são redes colocadas pelos barcos cercando um cardume de panaguaiú ou sardinha. Depois de cercados se começa uma “bateção” com os remos nas canoas, o que
faz o pescado correr para a malha da rede. Uma rede destas o
Adão levou cerca de três meses para fazer.
Quando o Argemiro tinha doze anos e morava na casa de
uma tia no Bairro de São Francisco em Ilhabela, havia trabalhado
na pesca de “tróia”, uma pescaria que parece não existir mais, de
acordo com ele. “Era uma rede grande com chumbada de barro
que era colocada no mar por dois barcos. Na ponta tinha uma
corda que era puxada por cinco homens. Vinha de tudo: bagre,
perna-de-moça (imbetara).”
Outra pesca popular na ilha é o corrico, a pescaria preferida
do Luiz. É fácil, segundo o Argemiro: “Você sai de canoa. Solta
no mar umas dez braças de linha com anzol e isca e, enquanto
mantém a linha amarrada na mão, continua remando. Quando o
bicho ferrar a isca aí você puxa. Esta é a pesca da enchova e do
bonito.”.
Os pescadores de Búzios usam muito a menjoada ou boeira.
São redes de espera de superfície. Segundo eles, são usadas quando não há lua porque o peixe fica mais na superfície. Normalmente as boeiras têm 17 metros de comprimento (ou oito braças
e três palmos) por 5 metros de profundidade (ou duas braças e
meia), com malha de 87 mm. Na lua crescente e cheia se usa a
rede de fundo. Nesta lua o peixe nada mais no fundo. As três
redes de fundo do Beto (outro filho de Argemiro), por exemplo:
uma tem de comprimento cerca de 35 braças por 1,5 braça de
altura; outra mede, de comprimento, 53 braças, por 3 braças de
altura; e a outra, 87 braças de comprimento por 1,5 braça de
altura. As malhas medem 53 mm ou 35 mm.
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Como o Beto, filho do Argemiro, estava sentado no cais
com a gente, resolveu ajudar nas explicações sobre as medidas de
malha: “É simples. A malha é aquele losango de linha em que
ficam presos os peixes. A medida correta é a distância entre os
extremos esticados.”.
Outra rede comum é o cerco, que é, na verdade, uma forma de rede de espera. É montada em forma de interrogação. Na
parte de baixo ficam os chumbos, no meio a rede e, flutuando na
parte de cima, ficam bóias e bambus. O peixe bate na perna da
interrogação e corre para o redondo, onde ficam presos. Para se
montar este tipo de rede se leva em média oito horas mas, para a
visita, que é recolher o pescado, se leva em média vinte minutos.
O cerco fica na água durante sete ou oito dias, quando é retirado
para uma limpeza. É visitado às seis, às nove, às duas da tarde e às
seis horas da tarde, para recolhimento dos peixes. No dia em que
acompanhei uma das visitas, recolheram oitenta quilogramas de
panaguaiú.
Numa destas tardes encostou um cardume de voadores. Para
quem nunca assistiu os malabarismos destes pequenos animais na
água, não deveria perder tempo. Deveria ir para o mar, mais
longe, e acompanhar como deslizam no ar, nos picos das ondas
com suas nadadeiras abertas. Parecem andorinhas molhadas e
brilhantes.
Num outro dia, já mais íntima do povo da ilha, pedi ao
Antenor para acompanhar a pescaria em seu barco.
Educadamente me pediu para ficar na proa para não atrapalhar. Desta vez não estavam atrás dos panaguaiús, mas dos
dourados e olhos-de-boi que seguem o cardume,de acordo com
ele. Jogam o anzol atrás do cardume de panaguaiús e ficam batendo com os remos na canoa. Seria para chamar o peixe, dizia o
Antenor. Pegamos, aliás, ele pegou um dourado de seis quilogramas. Uma maravilha de peixe, imponente com sua cabeça grande e corpo brilhante. Satisfeito, soltou um anzol na água e voltou
corricando.
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Esta viagem foi bem proveitosa, apesar do calor de dezembro. Muitos questionários já haviam sido concluídos e muitas espécies de pescado já estavam no formol para seguir para Campinas.
O mês de dezembro não havia sido bom para as pescarias
de lula, como era comum nos outros anos; o mar, porém, compensou com enchovas e espadas.

Figura 6 Canoas na pesca de lula.

Na despedida, mais versos com o Argemiro:
“O vento que ventou hoje
Levou palha, deixou trigo.
Levando nossa amizade,
Deixando amor consigo.”
Já era tempo de natal e ano novo. Da varanda da minha
casa no Rio, já bem tarde da noite, desejei aos meus amigos da
ilha um bom ano de 87. De ventos suaves e mares mansos. De
peixes fartos e de bom comércio.
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Fim das festas e hora de voltar ao campo. A passagem deste ano
foi especialmente bonita em Copacabana.
Agora eu já descrevia a Ilha dos Búzios como a minha ilha.
Já contava para os amigos como se vive naquele pequeno pedaço do mundo, quase independente de qualquer outro lugar. É
curioso como a civilização rouba conhecimentos tão básicos, tais
como o simples preparar da farinha que se come diariamente
misturada com o feijão, hábito bem brasileiro. Sentados à tarde
no bar Luca’s, praia de Copacabana, em pleno Rio de Janeiro,
meus amigos não tinham a menor idéia de como se preparava a
farinha de mandioca. Chegavam mesmo a torcer o nariz ante a
possibilidade de comer peixe seco ou um sabiá no feijão. Não
tinham a menor noção do que seria viver sem supermercados
onde, com o esticar do braço, se captura o almoço. Pescar ou
caçar para comer era uma vida irreal.
Nem passaria pela cabeça deles ter que “obrar” (fazer cocô)
em um buraco no chão. Pior que isto, em um buraco comunitário. Beber urina, nem pensar. Também seria quase impossível que
saíssem à noite com um facho (lanterna) pelas trilhas da ilha.
Esbarrar com uma cobra, nem pensar.
Cheguei tarde naquela primeira viagem do ano de 87. Alguma coisa tinha acontecido com o seu Edson, que havia atrasado a viagem. Chegamos na ilha meio vesgos de fome.
Já no final do dia, me satisfiz com um sanduíche de sardinha
em lata, pescada e limpa no supermercado de Caraguatatuba, e
21. O trabalho de campo na Ilha dos Búzios foi objeto de estudo da tese
de doutorado de Alpina Begossi, na University of California, Davis,
finalizado em 1989 (Begossi, 1989). Os capítulos da tese foram todos
publicados: Begossi & Richerson (1991, 1992, 1993), Begossi et al. (1993)
e Begossi (1996b).
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um copo de limonada meio quente, presente da Bete. Estava na
expectativa do jantar, que naquele dia seria um bom prato de
lula frita com salada de alface e tomates. Como sempre, produtos do anzol e da horta. Aquele dia só foi lucrativo pelo fim de
noite no cais do Meio. Foi uma noite em que distribuí uns poucos
presentes de natal para meus amigos e um pouco de cantoria e
viola. Sem esquecer do Argemiro, que proporcionou mais versos:
“Passarinho pintadinho
pintado lá em São Lourenço
também mando tu pintares
a pontinha do meu lenço.”
Com as palmas, o velho pescador não se intimidou. Pelo
contrário, se empolgou e desfiou:
“No fundo do mar se cria
peixe, camarão e santola (siri)
eu também tô me criando
prá ser rapaz prachola (almofadinha)”
No dia seguinte reiniciei o trabalho de campo. Era a mesma
rotina. Acordar cedo, caminhar pelas trilhas quentes da ilha, visitar de casa em casa, preencher os questionários e tomar um café
em cada entrevista. Muitas vezes ouvir as fofocas fazia parte da
política de boa vizinhança, sempre procurando não opinar, me
mantendo distante das mazelas entre as famílias. Por outro lado,
queriam saber como era uma faculdade, onde era os Estados
Unidos e o que eu fazia lá, tão longe.21
Na hora do almoço a Bete me contou que alguns moradores
já estavam vendendo o peixe em São Sebastião, enquanto preparava as folhas da taioba para acompanhamento da posta de xarelete.
Da cozinha, olhava pela janela e valorizava o galo castanho de
crista e brincos vermelho sangue. Galo de raça boa. Não pode
passar galinha ciscando que é cobertura (acasalamento) certa com
boa ninhada, segundo ela. Contava enquanto mexia a panela.
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Os dois dias que se seguiram foram de chuva forte de verão.
O aguaceiro batia no telhado com força de tempestade. Argemiro
vinha sempre depois do almoço trocar prosa. Ele sabia que com
aquele tempo eu só saía pela manhã. Ia pelas trilhas íngremes e
encharcadas prendendo as botas de borracha na lama. Tropeçando, escorregando e ralando os joelhos.
Era no inesquecível sol da manhã, quando a passarinhada te
acordava com as notas suaves de uma orquestra silvestre e quando o calor começava a secar o barro, a pedra e o capim verde,
que se sentia o maior prazer. De tarde, quando as chuvas caíssem
novamente no chão aquecido, exalariam aquele perfume de terra molhada. Um cheiro diferente, primitivo e agradável que não
existe no asfalto.
Foram alguns dias sem pescaria. As tardes, eu passava na
casa da Bete, esperando que parasse aquela chuva forte, para que
as canoas fossem para o mar.
Numa destas tardes o Argemiro me contou do passado. Do
seu avô, que tinha sido dono de um escravo, que era bem tratado e cuidava da roça; que o escravo morreu velhinho, chamando
todo mundo de “sinhô”; que as casas tinham telhado de sapê e a
chuva não fazia tanto barulho; que tinha plantação de arroz e
que na época da colheita encostava um barco grande e levava
toda a produção; que tinha algodão, que sua mãe tecia o fio e
que ninguém comprava feijão, arroz ou café.
Do passado passamos para as reflexões do presente. Argemiro
não acreditava que o homem tinha ido à lua. Para ele era tudo
mentira: “Nenhum homem entra no reino de Deus. Aquelas fotografias são propaganda.”.
Daí para diante, voltamos para o cotidiano da ilha. Ele
nunca tinha visto tempo tão ruim há mais de vinte anos. Para ele
tudo era culpa dos crentes que chegaram na ilha há uns dois anos.
Os convertidos haviam destruído todos os santos das suas casas.
“O destelhamento das casas era castigo. Um crente, um tal de
Tião, matou uma ninhada de gatos. Nunca vi tanta sangueira. E a
troco de quê? Nem o rádio se podia ouvir mais. Numa tarde os
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crentes quebraram vários rádios nas pedras do porto. O cabelo
das mulheres não podia mais ser cortado. As saias tinham que
cobrir o joelho e as festanças de antigamente foram proibidas. A
gente dançava o bate-pé, o tira-chapéu e o corta-jaca. Todo mundo
ia nos bailes. Agora os crentes criam regras. São regras de tristeza.” Acho que era saudade dos bailes. Ele deve ter matado a
saudade com este versinho:
“Caninha verde
Cortada a canivete,
Num salão que dançam cinco,
Também podem dançar sete”
Nos dias de chuva fomos premiados com a visita de uma
enorme baleia jubarte que, por três dias, ficou hospedada em
frente ao Porto do Meio. Por derradeiro (por fim), quando uns
fuzis (raios) começaram a iluminar o horizonte, ela se foi.
Não sei bem porque o Argemiro não recitava suas poesias.
Só quando melhorou o tempo ele voltou a ser poeta.
“Se a viola fosse minha,
Se eu quiser minha será.
Eu fazendo intento dela,
E meu dinheiro pagará.
E se a viola fosse minha,
E como é de quem comprou,
Fazeria de presente e
Mandava pro meu amor.”
Fui embora no dia seguinte, no fim das chuvas. Não havia
coletado outros peixes nem me ocupado muito do desembarque. Não havia pescaria naquele tempo ruim. Também foi um
mês ruim de lula. Por outro lado, as entrevistas estavam muito
adiantadas. Pode parecer estranho que quando melhorou o tempo eu fui embora, mas a pesquisa de campo é assim mesmo, depende da metereologia. Os períodos no campo são, em grande
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parte, determinados ‘a priori’. Podem ser determinadas semanas, determinados dias do mês ou determinadas estações do ano.
Na despedida o Argemiro não se manifestou. Ficou sentado
nas pedras do cais, “xuxando” (cutucando) o dedo, como dizem
os Buzianos.
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sta também foi uma travessia tranquila. Tudo deu certo. O mar
estava bom, seu Edson estava no cais de Ilhabela no horário combinado, o motor funcionou muito bem e eu tinha conseguido comprar todas as encomendas dos moradores da ilha. Desta vez cheguei
cedo, lá pelas nove da manhã.
Deu tempo de distribuir as encomendas e ainda ir para o cais do
Porto do Meio para fazer desembarque. Quando cheguei, perguntei
se o Tião estava pescando polvo. A Bete me disse que ele tinha
comido qualquer coisa que não tinha feito bem. Desde a véspera
estava no largador (banheiro).
Desta vez aproveitei, entre um desembarque e outro, para
tomar as medidas das canoas, já que algumas estavam sendo reparadas nos diques secos.
Do Guto: 5,04 m de comprimento, 58 cm de largura (boca)
e 24 cm de altura. Os remos tinham 2,75 m de comprimento e a
pá media 54 cm por 12 cm, o que era uma medida média dos
remos da ilha.
Do Silva, feita por ele mesmo em dez dias: 4,95 m de comprimento, 57 cm de largura (boca) e 25 cm de altura.
Do Beto também era das pequenas: 4,75 m de comprimento, 61 cm de largura (boca) e 30 cm de altura.
Do Adão, para dois, com o nome de Mayara 1: com 4,54 m
de comprimento, 85 cm de largura (boca) e 45 cm de altura.
Do Luiz, também para dois, de nome Adriana: com 4,94 m
de comprimento, 79 cm de largura (boca) e 35 cm de altura.
Do Guto, uma das maiores: com 5,04 m de comprimento,
58 cm de boca e 24 cm de altura. Seu remo media 2,75 m, a pá
com 54 cm por 12 cm.
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Um barco que se tornou comum naquela região é a “bateira”.
É um barco que parece uma folha, como se tivesse duas frentes
ou proas. Na frente leva uma pequena casaria de madeira onde
se pode abrigar do mau tempo. Normalmente era equipado com
um motor a diesel de centro, marca Yanmar em seus vários modelos, como o B10, B11 ou B18 (algumas canoas também possuem este motor, como é o caso da canoa do seu Edson).
Este é um dos barcos mais comuns, inclusive fora da ilha,
em quase todo o litoral paulista, quase competindo em quantidade com as traineiras, que os buzianos dizem ser barco para
pescar sardinha. Normalmente sem partida elétrica, o que proporciona um bom exercício ao piloto cada vez que tem que girar
uma manivela para dar a partida. Na época o preço de compra
era algo em torno de 130 mil cruzados. O preço na época equivaleria a cerca de sete mil dólares (ou 21 mil reais atuais) dependendo do tamanho, do motor e das redes de pesca que por acaso
fossem vendidas junto com o barco (Figura 7).

Figura 7a Canoas na estiva da Ilha dos Búzios.
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Figura 7b Típica bateira da região.

Com a pesca do camarão, aumentou a popularidade das
bateiras. Agora elas são equipadas com dois mastros grandes, que
ficam abertos perpendiculares ao costado da embarcação. São
eles que puxam as cordas presas às pontas da rede, que fica na
popa, como uma grande vela aberta dentro d’água. Para recolher a rede, é acionado um carretel ligado ao eixo do motor.
Quanto às canoas, elas são brutas, com poucos acabamentos. São feitas de um tronco único. Quando prontas, suas formas,
bem mais compridas do que largas, pintadas de cores vivas, tomam formas esguias, de muita elegância. Os homens, seus mestres, sentados ou de pé na popa, tomam ares de ginetes nas ondas. São casados para sempre até que o infortúnio os separe. E
mesmo de borco, quilha para cima, ainda será a salvação do
amante.
Enquanto media as embarcações, o Argemiro apareceu, de
novo saudoso, e lembrou das canoas de vela e voga: “Era bonito
de ver. Quando as de vela iam juntas para o mar, pareciam um
bando de voadores com as asas abertas. Na procissão, no dia 29
de junho, elas iam todas enfeitadas, junto com as canoas de voga.
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Hoje não tem mais.”. Apesar da beleza das velas, é um barco
mais trabalhoso. Com certeza o motor facilitou a vida do pescador.
Ao anoitecer a vida ia como sempre. Um pouco de música
no porto com Argemiro, de novo presente com uma poesia:
“A cebola me faz rir
O alho me faz chorar
A vergonha me arretira (afasta)
O amor me faz chegar.”
Nos dias que seguiram, à tarde, vi as crianças tirando limo
de piragica. Eles usam enrolado no anzol, como isca. Quando é
muito limo, eles secam e vendem para um japonês de Ilhabela,
na praia do Pinto. É um limo vermelho que deixam na chuva e
depois põem para secar, aí ele fica branco. Pagam bem, cerca de
40 cruzados o Kg. Os orientais fazem doce e farinha, segundo
me contaram.
Quem andava estranho era o Argemiro.Ele disse que eu já
sabia muito deles, mas eles não sabiam quase nada de mim. Queria saber de tudo um pouco. Para começar queria saber o que era
ecologia e, de forma bem simples, expliquei que era a relação
entre os seres vivos. Entre os homens e os animais, entre os animais e os animais, entre os homens e os vegetais e entre os animais e os vegetais. Esta era a melhor maneira que eu podia explicar. Depois quis saber onde trabalhava e eu tive que explicar o
que é uma universidade, o que eu fazia lá. A última e derradeira
pergunta era para saber porque eu queria conhecer tanto os peixes da ilha. Esta foi mais fácil. Foi só explicar que a gente precisa
saber que peixes existem no nosso litoral. Onde eles vivem, que
tamanho têm. Quais os que ainda são fartos. Quais os que se
come e quais os que fazem mal. Depois entrou nos assuntos pessoais, se tinha marido ou filhos, onde morava. Aí foi mais fácil
ainda. Acho que estes questionamentos eram os mesmos de toda
a ilha.
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Ao término desta viagem eu já tinha um acervo de peixes
considerável, bem como de outros animais marinhos. Já havia
coletado oitenta e quatro indivíduos, recolhidos nos desembarques da ilha (espécies citadas no Apêndice).
Considerando as condições climáticas e de transporte, tinha
sido uma ótima coleta. Faltavam os vegetais, que ainda não terminara de coletar, bem como relacionar os principais pesqueiros.
Seu Edson chegou bem cedo. Estava com medo do tempo
que se fechava.
Foi sorte, porque quando contornamos a ponta das Canas,
desabou um temporal daqueles. Chegamos na Ilhabela quase meiodia, a tempo de comer um sanduíche e pegar o ônibus para
Caraguatatuba e, dali, para Campinas. Mês que vem estaria de
volta.
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Como era domingo, fiquei no porto até acabar a reunião dos
crentes na casa da Bete. Como não sigo uma religião, não quis
entrar na casa para não atrapalhar. Fiquei sentada no cais vendo
as crianças tomarem banho de mar. Algumas, ainda pequenas,
levavam bóias presas nos braços. Do meu lado, tomando conta
das crianças e pescando, estavam o Beto e a Judite. Aos poucos as
pessoas que encomendaram alguma coisa na última viagem foram se chegando. Era tanta coisa que, se não anotasse, esqueceria
a metade e poderia ofender alguém: alicate do Guto, pano branco para a Bete, pólvora para o Vitor, anzol para o Adão, canetas
para as filhas da Filomena, anzol pequeno de corcoroca para a
criançada, balança de peixe para a Aparecida e duas carretilhas
para o André, de linha 0,50. Era muita coisa, mas dava prazer ver
os olhos brilhando quando fazia as entregas.
Era como se dissesse que não esqueci deles enquanto estava
longe. Era também uma forma de retribuir a paciência que têm
comigo.
Aquela semana foi especial. Coletei uma espécie de lula de
que não havia registro naquele litoral. Todos foram unânimes em
dizer que era ruim para comer, só o pessoal de fora é que gostava. Era conhecida como “lula redonda” e, segundo o Adão, ela
vinha do estrangeiro. “Quando você mergulha encontra alguns
cardumes de três ou quatro na água costeira. Começou a aparecer aqui no verão passado.” Consegui apertar a lula no balde de
formol, já bem cheio.22
Aproveitei para relacionar os principais pesqueiros: Porto
do Meio, Costeira, Pitangueira, Ponta da Pitangueira, Saco da
22. Tal lula redonda é Sepioteuthis sepioidea e foi publicada como nova
ocorrência por Begossi e Duarte (1988): New occurrence of Sepioteuthis
sepioidea (Blainville, 1823) (Cephalopoda, Loliginidae) in the Brazilian
coast. Malacological Review, 27: 133-134.
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Coruja, Ponta do Meio, Mesa do Sul, Saco do Maneco, O Ilhote
e a frente da Ponta do Sul, no meio do Saco Grande (Calhéu
Preto e Calhéu Furado), Ponta da Escadinha, Costão do Frade,
Ponta de Sul/Oeste, Ponta de Leste, Porto do Leste, Ponta Fina,
Três Irmãs, Saco da Mãe Joana, Ponta de Gerobá, Saco do Gerobá,
Ponta do Mandurí, Porto do Oscar, Porto da Imbiriba, Portinho,
Ponta da Pontinha, Saco do Portocanto, Saco da Guanxuma, Ponta
Pedrarcada, Ponta do Lenço, Saco do Cais, Ponta do Arpoador,
Porto do Embarcado de Cana, Saco do Porto do Meio, Saco da
Baleia, Porto do Paredão, Ponta do Gentil, Porto do André e
Porto da Pitangueira. Pude aferir através de GPS, em 1998, os
principais pesqueiros citados.23
Quando eu digo que não há nenhuma aferição geográfica
talvez deva dizer que não há marcação em cartas ou equipamentos modernos, mas os pescadores possuem um sistema de orientação segura para marcar seus pontos de pesca, mesmo que se
encontrem bem longe do continente. Eles usam pontos de referência na costa que, quando se alinham, determinam o pesqueiro. Conferem o local com o quarto ponto, que é a profundidade,
estimada pela quantidade de linha lançada até o fundo. Mais tarde pude constatar que esta prática de orientação é comum em
muitos pescadores, como os de Valença na Bahia, de Itaipu no
Rio de Janeiro ou de Bertioga em São Paulo.
As fofocas da ilha recomeçaram à noitinha, com a conversa
da Bete. Ela falava dos problemas dos homens da ilha. Se queixava de que muitos iam à zona em São Sebastião. “Outro dia até
mostraram revista de mulher pelada para o Adão”, contou com
certa revolta.
Eram coisas curiosas para alguém da cidade grande. Nesta
altura eu já tinha consciência de que o simples fato de ir sozinha
à ilha criava alguma especulação sobre minha família. Só para se
ter uma idéia, o irmão do Adão não entra na casa da Bete se ele
está fora.

23. Consultar Begossi (2001).
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É impressionante também a brigalhada que existe entre famílias em uma comunidade tão pequena. Talvez seja pelo isolamento, não sei. Os motivos de desentendimento são incomuns, se
vistos pelos olhos citadinos. Quando um casal se separa e um vai
viver com outro, por exemplo, é comum um grupo deixar de falar
com o outro. Deixar de ser crente é outro motivo de discórdia.
O isolamento em clãs determina a ajuda em qualquer tarefa. Havia também uma proteção a determinados bens. Por exemplo, quando o Tião e o Agnaldo foram extrair mel na Pitangueiras – de noite, enquanto limpavam os favos, se trancaram
em casa para não dividir.
A manhã nasceu linda. Aproveitei para assistir a Bete e o Adão
prepararem a farinha de mandioca, enquanto os pescadores não
chegavam ao porto. Levaram quatro horas descascando e ralando
a mandioca. Depois colocaram na prensa, a arataca (Figura 8) por
três horas e meia. Levaram cinquenta minutos peneirando e mais
três horas forneando. É um trabalho insano. Rendeu doze quilogramas de farinha, meio quilograma por alqueire plantado.

Figura 8 Prensa (arataca) usada para retirar o ácido cianídrico da
mandioca brava moída
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O artesanato está indo de vento em popa na ilha. São peixes, embarcações, descansos para panelas e um sem número de
objetos que retratam a ilha. O seu José fazia as figuras de lascas
finas de bambu e o Acácio usava cipó Imbé. Naquela época eles
começaram a vender em Ilhabela.
Outra curiosidade da ilha é que o povo troca o v pelo b.
Fica meio como português de Portugal: “Bai pegar a bara e bem
pescar” (Vai pegar a vara e vem pescar)...
Nestes dias havia uma certa apreensão na ilha pelo mau
tempo que vinha. Haviam morrido cinco pescadores das imediações só nestes dias. Três eram da praia do Bonete em Ilhabela e
dois do Porto da Guanxuma, na Ilha dos Búzios. Os de Guanxuma
eram o José Costa e o seu filho Lauro. Todos pescadores fortes,
bons nadadores e acostumados com a lida no mar.
À noite, como sempre, descansava no cais, quando não chovia. Eram realmente momentos de calma. Sempre estava lá o
Argemiro com suas poesias:
“Minha mãe quer que eu case,
casadinho eu vou ser
Eu não sou planta de carne
Que morre e torna a nascer.”
Esta viagem já havia rendido bastante. O desembarque havia sido lucrativo porque houveram muitas saídas para o mar,
apesar da apreensão pela morte dos pescadores. Havia coletado
material também de outros portos, como Pitangueiras e
Guanxuma.
Na última noite, como sempre, fiquei no porto de papo
com o Argemiro. Contou que por lá o nome da lambreta é rapala
e prometeu que na próxima vinda iria me mostrar cada anzol
para cada peixe. Se despediu com uma poesia; foi a vez da saudosa origem de seus parentes, a Ilha Vitória. Parece que não desgosta tanto de lá como propala.

66 Os Diários de Campo da Ilha dos Búzios

“Adeus Ilha Vitória,
Que ainda ontem vim de lá.
A saudade foi tão grande
Que não pude demorar.”
Saí bem cedo e experimentei o vento forte daquela manhã.
Foi um retorno atribulado, em que um balde de formol teimava
em vazar. Não bastasse o cheiro do óleo diesel, ainda vinha de
vez em quando aquele cheiro ácido do formol, que quando entra pelo nariz sai pelas lágrimas. Quando cheguei em São Sebastião tive que procurar formol para não perder as amostras que
ainda não estavam convenientemente encharcadas com o
conservante. Para minha sorte havia guardado um comprimido
de dramamine, o que me proporcionou um trajeto sem enjôo.
Desta vez estava tão cansada da viagem que senti muito mais
prazer de estar em casa.

iagem
Oitava V
Viagem
Abril de 1987

O tempo começava a apresentar os sinais de ventos típicos de
maio. Não chegava a ser um banzeiro, mas o mar já estava bem
mais encrespado. Desta vez levamos quase três horas de viagem.
A chegada era sempre a mesma rotina. Pessoas no cais esperando seus presentes, Argemiro reclamando que demorei e, como
sempre, as reclamações dos vizinhos: fulano fez isto, sicrano pegou a rede do beltrano, não falo faz uma semana com a sicraninha
e ia por aí.
Nesta viagem aproveitei para fazer entrevistas em outros
portos. Saía cedo pelas trilhas e chegava tarde para o almoço. Em
uma destas tardes me contaram que, há algum tempo, haviam
achado três esqueletos em uma toca da Praia Sueste. Ainda ficaram por lá muitos pratos de barro. Não se lembravam quem
havia levado os esqueletos embora. Se dependesse deles teriam
pedido que o Isidro fizesse caixões e o Dito das Pitangueiras os
enterrasse no cemitério da ilha. Não fazia diferença quem fosse,
tinham que ter um enterro decente.
Agora se preparavam para a pesca de prumo. Esta se faz de
noite para pescar garoupa. Joga-se uma linha com anzol com um
peso de chumbo na ponta. É a mesma coisa que linha de fundo.
As tardes começaram a ter ventos. A pesca diminuiu e já se
sente falta de peixe para o dia-a-dia. As crianças se fartavam de
caçar sabiás para misturar com feijão. Era o começo do inverno
que chegava um pouco mais cedo. Logo sair para o mar seria
uma aventura. Os papos se intensificaram na casa da Bete e os
trabalhos domésticos aumentaram: alguns faziam esteira de taboa
para uso próprio; a Bete desfazia a flor da macela para encher os
travesseiros; Dona Santinha fazia vassouras com taquara e os trabalhos de artesanato foram implementados. Quando as crianças
chegavam perto e começavam a mexer nas coisas, as mães mandavam que parassem de “estrovar” (incomodar). Aos poucos me
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acomodei com o vocabulário da ilha. Frequentemente me mandavam um recado assim: “fulano te quer lá no porto”. Agora já
sabia que o fulano estava me esperando. Ou ainda “escalar o
peixe”, que é prepará-lo para secar. Outra boa: “cuidado, está
limoso”, que é igual a escorregadio.
Talvez pela diminuição do pescado, o Argemiro saiu com
esta pérola: “pobre quando engorda é mordida de marimbondo”.
Numa destas tardes a Bete me contou que todos os seus
filhos nasceram na ilha. As parteiras eram a Lina e a mãe do Iso.
Até nisto tinham sua dose de auto-suficiência.
De ruim nestes dias foi que o menino André furou o branco
do olho com uma lasca de madeira. Parece que a coisa ficou um
pouco complicada, já que não havia médico na ilha. Talvez levassem para o Iso benzer. Muitos doentes da ilha vinham ao Porto
do Meio para serem atendidos por ele, Iso, a quem designavam
poderes curativos.
O Lino já havia retirado o cerco. Parece que o tempo iria
piorar ainda mais.
Em uma das tardes eu procurei conversar um pouco mais
com o mais velho dos moradores, Seu Adão. Tinha interesse em
saber mais sobre a origem dos moradores. Ele não sabia explicar
muito bem. Ele me contou que não sabia de onde tinham vindo.
Para ele, nos tempos dos piratas não havia habitante na ilha.
Contou que seu avô por parte de pai, que morreu com 110 anos,
Pedro Teixeira, veio da costa de Santos e sua avó, Mariquinha,
veio da Ilha Grande no Rio de Janeiro. Por parte de mãe, seu avô
se chamava Benedito Justino Costa, era de Barra Velha, na costa
do Perequê, e a sua avó, Antônia Costa, era da costa da Serraria,
Ilhabela. O Argemiro Costa, nosso poeta, é casado com a Benedita,
filha do Aristides Teixeira e da Josefina. As coisas se complicam um
pouco pelos nomes que se repetem. São os Beneditos, as Beneditas
e os Aristides. Há ainda controvérsias quanto à origem da família.
Este veio dali ou daqui ficou meio perdido na memória.
Seu Adão lembra que o povo sempre ficou deste lado da
ilha. Do outro lado o mar é grosso, só tem costão de pedra e não

Oitava Viagem 69

dá para fazer cais. Para ele os habitantes da ilha vieram para cá
para trabalhar. Aqui não teriam que pagar pela terra, que é da
marinha. “Antigamente as casas eram de pedra, não sei como
eram feitas, de tão bem feitinhas. Não sobrou nada delas. Depois
foram de sapê e, agora, de telha”, me relatava o mais antigo.
Agora estava começando a época da enchova, que vai até
outubro. Tomara que o mar permita a boa pesca.
Como o tempo piorava muito, o jeito era ficar no cais esperando os poucos pescadores que se aventuravam. As crianças brincavam de pescar nas pedras batidas pelas ondas. Era curioso. Talvez pelo hermetismo da ilha, sem televisão ou brinquedos, os pequenos imitavam os movimentos de pesca de seus pais e buscavam
um tipo de recreação desconhecido das cidades grandes. Repetiam
o vozerio dos pescadores como se estivessem embarcados. As pedras eram as canoas: “Olha a lula, mata a lula. Olha aqui, ferrei.
Esta canoa é pequena, garoupa não”, repetia o pequeno Nelson
para o amigo Cristiano e, com os bracinhos pequenos, do alto de
sua canoa de pedra imitavam os movimentos de puxar o peixe.
Esta visão deve ter trazido a inspiração do Argemiro:
“Como o mar está tão manso,
Como está tão furioso.
Se o mar fosse de leite,
Seria mais amoroso.”
É, já era hora de voltar. No dia seguinte ia cedo para o cais
esperar seu Edson. O combinado era que ele chegasse lá pelas
sete da manhã. Tinha a esperança de um mar mais calmo, caso
contrário, “toma dramamine”.
A viagem foi um caos. Era mar batido para todos os lados.
Levamos quatro horas para chegar a Ilhabela. Mais uma vez o seu
Edson teve que se afastar da Ponta das Canas para evitar o vento
e as correntes. Não dava tempo nem para ter medo. Tinha que
segurar o material que levava de volta e ainda ajudar a tirar a
água que teimava em embarcar. Para piorar estava muito frio, o
que é horrível quando se está molhada, aliás, encharcada.

iagem
Nona V
Viagem
Maio de 1987

Esta ida para Búzios foi tão ruim quanto a última viagem de
volta. Era o começo do inverno. Além do mar grosso (agitado),
estava frio. Não havia mais jeito de passar rente à costa de Ilhabela,
tinha que ir ao largo se quisesse sofrer menos e correr menos risco
com as pedras. Acho que outro barqueiro me cobraria muito mais
para navegar com aquele tempo. Seu Edson era, porém, paciente
e já era um amigo que compreendia porque eu precisava ir para
Búzios naqueles meses.
Quando cheguei, já me inteiraram das novidades. Aliás,
como sempre. Não eram novidades boas. O mar tinha estado o
pior dos últimos anos. Um barco de camarão atropelou o Nivaldo,
neto do Marcílio. As conversas sobre o perigo do acidente duraram vários dias. O Silva e a Bete resolveram dar queixa na Capitania dos Portos em Ilhabela.
Com este tempo, resta preparar o material para quando o
vento e o frio amainarem: consertar as redes, empatar os anzóis,
arrumar os jangarelhos e lambretas, calafetar e pintar os barcos
ou fazer artesanato. Enfim, se preparar para o mês bom. Para o
meu trabalho o tempo ruim teve influência pois não pude “fazer
o desembarque pesqueiro”. Por outro lado, a ausência de chuva,
que transformava os caminhos em cascatas, me facilitava as entrevistas. Nesta época eu já possuía um número razoável de questionários prontos.
À tarde, pela impossibilidade da pesca, se reuniam sentados
nas pedras onde a Bete lavava a roupa e toca conversar. Às vezes
arriscavam um anzol nas pedras do cais, mas só vinha mistura,
que são os peixes pequenos como jaguaricá, corcoroca, marimbá,
budião e namorado. Como havia pouco peixe, a Bete ficava agradecida com o reforço que eu levava de comida: as bolachas de
24. Consultar para informações: Begossi (1995, 1996 a,b).
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que os meninos se fartavam, os doces, os enlatados que completavam o feijão e o arroz, em especial as latas de atum que o Adão
adorava e outras coisinhas que agradavam a todos. Sem esquecer
os mimos encomendados, que eram distribuídos nos primeiros
momentos da chegada ao cais.
Nesta viagem já deu para entender bem os subgrupos do
Porto do Meio: a família do Argemiro e do Adão e de seus irmãos (Guto, Tião, Luiz, Beto, Antenor e famílias), a família do
Pedro, a do Jair, a do Vitor, a do Francisco, a do Silva (“Baiano”),
a do Cacau (e Lina, sua mãe) e a família do Marcio, incluindo o
irmão Iso e os filhos. Todos aparentados e os mais próximos unidos na cooperação. As outras famílias formam outros subgrupos
que interagem na intermediação do pescado e nos territórios de
pesca, como o caso do Dito-Baiano (filho do Silva) que usava,
emprestado, os pontos de pesca do seu tio, Pedro, e do irmão de
seu cunhado, Antenor.24
Ao anoitecer era viola, cantoria e papear com o Argemiro
ou com quem se chegasse. Uma tarde quem foi conversar foi a
mulher do Marcílio. O assunto girou em torno do parto da
Filomena, que não podia comer xarelete, enchova e bonito, ou
sobre a venda da casa do Jair e da Clarice para o Clementino.
As conversas eram assim mesmo. Os assuntos surgiam do
nada e acabavam sem um ponto final. Em certas ocasiões todos
falavam ao mesmo tempo, o que transformava as anotações em
verdadeiras colchas de retalho.
Depois se chegou a nós o Iso e o assunto voltou para o mar.
Parece que tinha saudade do tempo da vela e da voga, mesmo
assim se rendia ao progresso. Contou que usava muita vela. Que
saía na vela e voltava na voga: “Mas a vela atrapalhava a pesca,
o barco é pequeno e o motor acabou com a vela. Agora posso ir
mais longe, como a Ponta Sul”. Era exatamente a isto que me
referia quando dizia que, no futuro, os horizontes territoriais teriam que ser ampliados.
Quando o assunto esfriava tinha o Argemiro:
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“O dia que não almoço
Passo a sumo de limão,
Bebo água serenada
Suspiro com as moçadão (moça bonita).”
Para fechar a conversa o Argemiro falou que estava com um
furúnculo na bunda. Mais que depressa a mulher do Marcío receitou, porque ali todos entendiam um pouco de medicina: “Seu
Argemiro, passa palma de mandacarú, é tiro e queda”. E ele: “É
tiro e queda de quê? Da bunda? Mandacarú tem espinho...”.
As noites de inverno são insuportáveis para dormir. É um
frio tão grande que doem os ossos. Apesar disto, o cansaço é
tanto que desmaio na rede. Às vezes, de manhã cedo, o Argemiro
acampava na porta do quarto para me acordar com versinhos.
Às vezes os mesmos que já tinha recitado antes.
Já era hora de pegar as encomendas de viagem. As linhas,
os panos, as borrachas e canetas da criançada e, lógico, mais comida.
Novamente não foi fácil voltar para Ilhabela. Parece que no
inverno não tem jeito, é sofrer no mar mesmo. De melhor, era
que a ilha já estava eufórica com a festa de São Pedro no próximo
mês.
Era hora de voltar e começar a transcrever para o computador, aliás, ainda em MS-DOS, os resultados já obtidos neste campo.

iagem
Décima V
Viagem
Junho de 1987

Cumpridas as rotinas iniciais da chegada, após mais uma viagem
de vento, frio e mar agitado, me aprofundei no trabalho dos
questionários. A idéia era avançar nos trabalhos de entrevistas
para que, quando o mar acalmasse, eu pudesse voltar ao desembarque (o desembarque continuava, mas não havia pescador para
desembarcar nada). Iria aproveitar também para coletar o máximo da flora utilizada pelos buzianos.
A ilha já se preparava para a festa de São Pedro, neste ano
comemorada em 28 de junho, domingo. O dia correto é 29,
porém, obviamente, cairia numa segunda-feira. As festas deveriam, por tradição, começar no dia 21, mas com as mortes dos
pescadores só comemorariam São Pedro. Quanto a São João fariam uma festinha só para as crianças. Tudo começaria na véspera.
O Argemiro iria dormir cedo porque tinha que acordar de madrugada para bater nas plantas com vara de café. Segundo ele, as
crianças e as plantas crescem mais rápido: “Mas tem que ser de
madrugada para não acordar São João, senão o mundo acaba.”.
Depois viria São Pedro. A festa era na Guanxuma, na igreja
do mesmo santo. Pelo meu planejamento não deveria estar na
ilha no final do mês. Eu saberia dos preparativos pelo Argemiro
e, em agosto, já teria um relato completo de como transcorrera.
Eles me contaram, para dar água na boca, que eu poderia ver a
festa maior no Bairro de São Francisco, no continente.
Neste dia os barcos saem em procissão. Os três da frente
levam as imagens de São Pedro, Nossa Senhora de Aparecida e
Nossa Senhora dos Navegantes. Os outros barcos vão atrás, decorados com bandeirinhas, até se encontrarem com os barcos de
Ilhabela e São Sebastião. Depois é normal uma feijoada para os
pescadores.
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Conforme o programado, recolhi o máximo de indivíduos
de diferentes variedades de mandioca e de outras espécies:
Das mandiocas: Landi-preto, Vermelhinha, Vassourinha,
Roxinha-da-areia e Nortista. Das demais: Capororoca, Boldo 1 e
2, Jerbão, Hortelã-de-galinha, Santa Luzia, Mentrasto, Paliatéia,
Capoquinha, Picão, Taioba, Feijão-da-roça, fruto de Guapeba,
fruto de Abricó, Quebra-pedra, Erva-doce, Cuaguatá, Vassourinha
1 e 2, Puejo, Erva cidreira, Favaca ou fabaca, Losna, Araçá, Canema,
Arruda, Melão, Aguiné, Feijão-guando, Palma, Azedinha,
Capororoca-uçuí, folhas e fruto de Chapéu-de-Sol, Pequiá-rosa,
Pequiá-guatambu, Laranjeira-do-mato, Ipê-roxo, Aia, Maria-preta, folha e pau de Ambuta, Caixeta, Aroeira, Cubatã, Tabucuba,
Parioba, Guaranda, Angelim, Cará, folha de Jambo, Capiá,
Cidreira, fruto de Coquinho, Chapéu-de-couro, Imberara e Paina
(parte pode ser consultada no Apêndice).
Nesta viagem tive uma demonstração bem clara da força
dos ventos. Eu e o Argemiro tínhamos ido bem cedo à Guanxuma
e começávamos a volta quando demos de frente com um céu
negro. O vento sul começava a se formar, sacudindo freneticamente as árvores da trilha. Parecia que o céu escuro ia cair sobre
nossas cabeças. Parecia o fim do mundo. Já começava a achar
que o Argemiro não cumprira suas obrigações com São João.
Quando chegamos na casa da Bete a tempestade chegara ao seu
máximo. O mar batia com uma fúria indescritível nas pedras e as
árvores deitavam muito perto do chão, no limite de suas resistências. Os caminhos nus levantavam uma poeira ofuscante até cair
a chuva grossa, que os transformava em cachoeiras de água e
lama. Era inesquecível o barulho da chuva no telhado. Parecia
que apedrejavam o teto de amianto.
Dentro de casa o medo era tanto que as pessoas misturavam o choro e a reza. A Bíblia passava de mão em mão na esperança de que o Jesus dos crentes e dos católicos parasse a tormenta. Eu nunca havia assistido a tal justificada demonstração de pavor coletivo. Deviam ter bons motivos para o medo que sentiam. Nós, da cidade grande, protegidos por um arsenal de coisas
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e pessoas ao nosso redor, não tínhamos nem de perto a idéia do
que era o pavor do isolamento da ilha.
Quando a noite chegou o tempo ruim foi embora. Agora as
famílias contavam os prejuízos. A preocupação agora se concentrava nos pescadores que ainda estavam na Ilha Vitória e que
ainda não haviam retornado. Só o fizeram no dia seguinte, o que
transformou a noite numa longa vigília. No dia seguinte voltei
para a segurança do continente. Para trás deixei as pessoas que
concertavam seus prejuízos e se preparavam para outros infortúnios. Nestes dias o poeta não recitava. Sentava no cais e profetizava o dia seguinte.

iagem
rimeira V
Décima P
Viagem
Primeira
Julho de 1987

Já estava na hora de jurar que nunca mais iria à ilha nos meses de
inverno. O frio e o vento eram sempre impiedosos. Mesmo nas
manhãs o mar era agitadíssimo. Segundo Argemiro, com este tempo, o corpo ficava todo “escarangado”, ou melhor, duro de frio.
Assim que cheguei quis primeiro saber como tinha sido a
festa de junho. Quem me contou foi o Iso: “Foi ruim. Tinha pouco barco. Tava todo mundo com medo do vento. Eu nem fui na
feijoada”.
As chegadas eram sempre a mesma rotina. A ilha ao longe,
as pessoas de pé no cais, a entrega dos mimos, as comidas de
reserva e o Argemiro com aquela cara de quem parecia que não
me via há anos. Os dias que se seguiam também já eram rotineiros. Sempre acordar, ir para o cais esperar os pescadores, voltar,
tomar o café afável com a Bete, descansar, almoçar e ir andar
pela ilha, atrás dos moradores para as respostas dos questionários
sobre a dieta do dia anterior.25 Só as fofocas é que sempre representavam uma novidade. Desta vez os alvos eram os vacinadores
de sarampo, pólio e varíola que tinham andado por ali na minha
ausência. As perguntas que faziam incomodava os ilhéus. Eram
tidos como intrometidos.
Outro assunto que sempre me questionava era como ou
porque a ilha abandonou o cultivo comercial. Argemiro me contou que até pouco tempo, ou melhor, quando era pequeno, produziam couve, repolho, melancia, arroz, feijão, milho, mandioca, algodão e laranja. Barcos grandes vinham do continente buscar o plantado, ou iam a São Sebastião a remo de voga para
vender. Com o tempo o povo foi mudando, não havia interesse
em plantar para vender. Parecia, porém, que o Domingos tinha
25. Exemplos de questionários podem ser encontrados em Begossi et al.
(2004).

Décima Primeira Viagem 77

interesse em retomar o plantio, pelo menos na época de tempo
ruim. Dizia que ia para a ponta sul, onde já plantaram muito, e
até as árvores frutíferas ainda estariam lá. Pretendia plantar vagem, feijão, milho, tomate, pepino e alho.
O Argemiro sempre voltava ao passado com saudade, o
que para mim era ótimo, já que poderia conhecer mais e comparar os espaços de tempo. Agora era a lembrança da lamparina de
óleo de cação que iluminava as casinhas e as varandas.
Nesta viagem se pescou menos ainda. Certamente o temor
por novas tempestades inibia a saída para o mar. Alguns pescadores ainda se aventuraram para os lados da ilha da Vitória e, à
tarde, algumas mulheres subiam numa pedra alta para ver se avistavam seus companheiros. Cada um que chegava contava uma
nova história das dificuldades que passaram no mar.
Aumentou a apreensão, até pela memória recente dos homens que haviam morrido no mar. As coisas só voltavam à normalidade quando todos os filhos da ilha chegavam ao porto.
O máximo que arriscavam era armar as redes de corvina;
assim mesmo, se pescassem, teriam que atravessar para Ilhabela
para vender. Foi o que aconteceu com o Silvério e seus 100 kg de
peixes diversos. Pelo menos agora a ilha tinha peixe, que seria
trocado ou vendido entre os moradores. Pelo menos os sabiás
iriam ter um sossego (se havia peixe, não caçariam).
O mar estava tão ruim que seu Edson atrasou dois dias para
me apanhar. Sem comunicação, eu começava a ficar apreensiva.
Por sorte o meu barqueiro conseguiu me apanhar na ilha no terceiro dia de espera. Foi um alívio chegar em Ilhabela, ligar para
casa, em Campinas, e avisar que estava tudo bem.

iagem
Décima Segunda V
Viagem
Agosto de 1987

No mês de agosto o mar começava a dar sinais de calma. A ilha
acompanhava esta calma voltando à rotina: o Antenor saiu de
ajudante do Silva para Ilhabela (ganhava 150 cruzados para o
serviço), para aumentar a receita da família. Na volta trazia mantimentos indispensáveis: gás, arroz, feijão, querosene, água sanitária e fósforos; o Adão foi com o Marcelo buscar lenha no Saco
do Saquinho; a Dona Luiza começou a limpar o terreno para
preparar a roça. Enfim, era a volta do dia-a-dia. Com o fim dos
problemas, que de certa forma uniam as pessoas, voltaram as
fofocas e disputas. O Vitor, por exemplo, voltou a reclamar dos
“fariseus” que jogavam peixe sangrando no mar, que estragavam
os pesqueiros. Todos, porém, estavam otimistas com a pescaria.
Em um dos dias voltaram com os barcos cheios de enchovas. À noite voltaram para a Ponta Leste, ou seja, para o mesmo
pesqueiro em que haviam tido tanto sucesso.26 Foram quase todos, mesmo os que evitavam sair à noite. Pela manhã voltaram
repletos de satisfação.
O Adão com cinco quilogramas de enchova e dois de bicuda;
o Luiz com doze quilogramas de enchova e o Beto, com quatro
quilogramas. Foram de linha de prumo e picaré. Não era muito,
mas era sinal de que as coisas podiam melhorar.
Como sempre, não podia ser completa a felicidade. O Firmino
e o Baiacu colocaram fogo no mato. Não iria demorar o vozerio e
o “têre, tê, tê”. Eram as mangueiras do Iso e do Márcio que iriam
sofrer (as mangueiras, de borracha, levavam a água às casas). A
Dona Luiza, por sua vez, disse que era fogo de “ruindade”.
26. Para informações sobre o uso do espaço marinho ou dos pontos de
pesca por pescadores da Ilha dos Búzios e de outras regiões da costa do
Brasil, ver a) Begossi (2001), b) Pesqueiros e territórios de pesca, em
Begossi et al. (2004) e c) Begossi et al. (2003).
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Mas tudo isto passaria, porque a ilha se ajustava por si só.
Estas picuinhas faziam parte do cotidiano, não feriam ninguém.
Pelo contrário, eram bons e preocupados com os outros ilhéus.
Os velhinhos Josefina e S. Adão, por exemplo, diariamente recebiam a comida pronta da Aparecida, mulher do Silva (um dos
filhos do S. Adão e da D. Josefina).
Agora estavam bastante agitados, como se com o fim do
tempo ruim, procurassem ganhar tempo com a reorganização.
Uma das consequências foi um corte de quarenta e cinco pontos
no pé do Vicente, causado pelo machado,27 e um buraco no pé
da Dona Lurdes, cujo autor foi um toco no mato.
Sobre o trabalho de campo, uma outra curiosidade era como,
depois de algum tempo, alguns moradores ficavam quase que
ofendidos se eu não fizesse algum tipo de questionário com eles.
Tinha que explicar que, para não ter resultados tendenciosos, as
pessoas que respondiam eram sorteadas. Procurava fazê-los entender que, mesmo sendo dona da pesquisa, existia um critério
para que eu não escolhesse por simpatia, por exemplo, os entrevistados.
Já fazia algum tempo que não ouvia o Argemiro recitar.
Com o bom tempo ele voltou com veia poética:
“A rua de Ilhabela
Não se vale mais dinheiro
Tava a moça na janela
Namorando um marinheiro.”
Era bom ouvi-lo de novo. Era quase um bom presságio.
Depois fomos para a casa do Argemiro jogar dominó, seu único
jogo, enquanto a Bete debulhava feijão nos fundos da casa.

27. O Vitor gostava de fazer artesanatos em madeira, em especial canoinhas.
Também construía canoas e, para isto, ia sempre ao mato, que a cada
dia ficava mais longe, para coleta de madeira ou para trabalhar em
alguma canoa, in loco.
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Figura 9 Anzóis usados na Ilha dos Búzios.
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À tarde o vento voltou forte, era um “terralão”. De manhã
ainda soprava forte e ninguém saiu para o mar.
Aproveitei para conhecer os anzóis usados pelos buzianos.
Sentamos na sala da casa do Argemiro e ele me mostrou cada
um. Para cada peixe. Tomei o cuidado de desenhá-los com as
mesmas medidas em uma folha de papel (Figura 9).
Apesar do otimismo sobre a pesca que melhorava, não foi
uma semana boa para a ilha; já no final da minha estada roubaram quarenta braças (mais ou menos oitenta metros) de rede do
Marinho, que estava no Saco do Saquinho. Uns diziam que era
gente da ilha, outros diziam que havia sido uma canoa de fora.
Na véspera de meu retorno para Campinas ficamos sentados como sempre no cais, eu, Argemiro, uma senhora de nome
Maria, que agora se chegara pela primeira vez, e o Marcio, que
me confidenciou um “causo” interessante, que era assim:
“O profeta (Gerobá) tem três filhos: o Silvério, o Maneco e
o Olímpio, e este último trabalha embarcado. Este Olímpio conheceu uma mulher viúva de caminhoneiro lá das bandas de
Bertioga. Pois bem, como ela havia sido roubada e não tinha
mais nada de valor, o Olímpio mandou ela para a ilha no meu
barco, mas mandou avisar que não era para ele, era para seu
irmão Maneco, que foi buscá-la na casa de Dona Luiza. Apesar da
“sujerama” da mulher, causou grande felicidade ao irmão, agora
com companheira”. Como os costumes podiam ser diferentes,
apesar de terras tão próximas.
Assistindo o papear, Dona Maria, a mesma que passava azeite
na cabeça do filho para curar as feridas, se inseriu na conversa e
passou a contar como era a cantoria nas noites de festa, com
total acordo do Argemiro. As mulheres chamavam os homem
para dançar com esta cantoria:
“O senhor dono do chifre
Do chifre que aí traz
Ou é data de nascença
ou é data de seu pai.”
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E o homem respondia:
“Eu não trouxe de nascença
E não data de meu pai.
É o chifre de teu marido
Que de grande já lhe cai.”
E cantavam juntos:
“O marmelo é boa fruta
Que dá na ponta da vara
Na verdade quem dá na ponta da vara
Quem ama mulher casada
Não tem vergonha na cara.
O marmelo é boa fruta
Que dá fruta no pé
Se não é rapaz solteiro,
Namoro quem quiser.
“Mas isto era antigamente, quando morava mais gente em
Búzios. Tinha até estrada capinada que cortava a ilha de lado a
lado, plantavam e tinham muito mais o que comer e mais para
vender.” Argemiro e Dona Maria se lamentaram e foram embora
com um resmungar de resignação.
Parti no dia seguinte. Edson chegou cedo e estava apressado, com medo do vento que vinha do continente. Com este tempo seria mais difícil contornar a ponta das Canas.
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Voltei no começo de setembro, determinada a encerrar a coleta
de espécies de peixe seco.28 Estes eram os peixes “escalados”, ou
melhor, preparados para secar de barriga ou de costas. Os peixes
“consertados” eram aqueles que eram limpos para o consumo
imediato, frescos.
Ao término já tinha os pescados e outros animais que foram
sendo incorporados para realizar análises sobre as calorias dos
mesmos, devido ao seu aparecimento ou importância na dieta.
Tais análises foram realizadas por E. S. Contreras e J. L. Guimarães, da Engenharia de Alimentos da UNICAMP.29
Dois dias depois que cheguei, tanto pedi que a Betinha me
presenteou com um almoço de azul marinho. Para quem não
conhece este pitéu típico da região, é peixe cozido com banana
verde.
Os dias voltavam a ter a beleza do verão que se aproximava, embora as noites ainda fossem frias. Com o mar menos agitado, os meninos voltaram a brincar nas pedras e a tomar banho
de mar à tarde, no que eu os acompanhava quando dava tempo.
O Pepê já voltou do “mato grosso” com sua canoa quase pronta
e agora, aproveitando o bom tempo, foram para o mato o Luiz e
o Tião. Esperavam fazer umas duas canoas das grandes, de mais
de duas braças e meia.
Na segunda noite o tempo parou. Começou a ficar abafado
e a “roncar fuzil” (trovejar). Parecia dezembro. De repente desabou a tempestade, daquelas torrenciais, das de verão. Tão rápido
28. A coleta de várias espécies de pescado seco ocorreu para viabilizar as
análises sobre as proteínas e calorias de cada pescado, para os estudos
sobre a dieta dos pescadores (Begossi e Richerson, 1992 e 1993).
29. Os resultados de tal análise são encontrados em Begossi e Richerson
(1992) e Begossi (1989).
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como começou se acabou. O tempo abriu e a noite se mostrou
bela como sempre.
Sem dúvida, apesar do tempo bom que seria ideal para a
pesca, os meses de agosto e setembro são de plantio. A ilha se
prepara para o plantio do feijão, apesar de muito aquém do que
plantavam antigamente.
No dia que se seguiu, o Luiz e o Tião desceram as duas
canoas que estavam fazendo há dez dias no mato grosso. Ainda
levaram mais oito dias para acabá-las.
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uando voltei em outubro já sentia a diferença no tempo. Para
mim era a melhor época da ilha. Começavam os ventos amenos
de verão, sem contudo serem abafados. As noites ainda eram
frescas e de novo ostentavam um céu grandioso e cintilante. Dali
em diante começaríamos a nos preparar para o verão. De preocupação, como nada é perfeito, fica a expectativa dos temporais
desta época, sempre rápidos e violentos.
Só faltavam mais duas viagens de campo para fechar o ciclo
de coletas de dados que eu pretendia. De uma certa forma já
estava ansiosa por começar a analisar os dados. Os questionários
já estavam praticamente concluídos e a coleta de espécies, tanto
animal quanto vegetal, já possuía um número significativo. As
próximas viagens seriam de complementação de dados.
Agora eu poderia me ater mais à vida social desta pequena
comunidade, ainda quase isolada do cotidiano do continente.
Aos poucos fui conversando mais com as famílias, que agora contavam mais do seu dia-a-dia. Afinal, eu já não era uma
desconhecida. As brigas e disputas internas eram um assunto que
ainda trazia curiosidade. Fugiam um pouco das rixas da cidade.
Desta forma, fui separando os exemplos mais comuns por assuntos que mais me interessaram, conforme descrição a seguir.

Religião
No início a ilha era basicamente católica. Os santos eram
venerados em pequenos altares nos cantos das salas. Naquela
época parecia haver mais liberdade, com festas mais constantes
ou com o ouvir do rádio à noite.
Em determinado momento a igreja pentecostal, com seus
evangelizadores, passou a procurar novos adeptos na ilha. Aparentemente vários aspectos sociais ou culturais, antes permitidos,
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se tornaram o pecado maior.30 Principalmente qualquer tipo de
diversão. Imagens de santos foram quebradas nas pedras do mar.
O rádio e seus entretenimentos passaram a representar a palavra
do demônio e as festas, com ou sem dança, foram definitivamente proibidas. Quem não era “crente” não era digno. Durante muito
tempo famílias inteiras deixaram de falar com este ou aquele
morador porque não eram da mesma religião. Numa comunidade pequena tudo é observado, das roupas aos trejeitos, que podem ser escandalosos ou não. Tudo era anotado e criticado nos
sermões. Tudo era transferido para as contendas diárias entre
parentes ou amigos.

Comércio do pescado
A comercialização do pescado era feita como em qualquer
lugar, só que na ilha as disputas comerciais extrapolavam o “negócio”, passavam para o pessoal.
Como alguns grupos se destacavam no comércio, eles eram
os responsáveis pela compra do pescado capturado pelos pescadores, pelo armazenamento no gelo e pela venda, principalmente na Ilhabela (Vila) . Eram atravessadores que faziam o transporte do pescado, retornavam com gelo e mantimentos e lucravam
na compra e na venda.
Cada grupo do Porto do Meio tinha o seu atravessador. O
grupo referente àquele atravessador era o que também se ajudava mutuamente, como ao empurrar canoas, desembarcar, levar e
trazer da costa ou de Ilhabela, dentre outros. Caso uma canoa de
outro atravessador chegasse ao cais, o pescador olhava o desembarque, enquanto apenas os pescadores ligados àquele
atravessador se encarregavam de puxar a canoa cais acima.

30. Vale ainda consultar Willems (1975: Latin American Culture, na
anthropological synthesis, Harper & Row, NY) e Lima (1987: Os demônios descem do norte, Francisco Alves, RJ) sobre a Igreja Pentecostal no
Brasil e na América Latina.
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Os motivos das disputas eram sempre parecidos: a pesagem
do peixe na compra era sempre para menos; o preço da compra
era sempre menor que o justo; o preço sempre abaixava quando
a pesca era boa. E por aí ia. As brigas aumentavam se um determinado pescador mudava de comprador (atravessador) ou passava a trabalhar em um barco de um suposto concorrente. Pior
acontecia quando um pescador procurava vender seu produto
diretamente no continente, independente dos que
comercializavam na Ilha dos Búzios. Os laços de parentesco mais
próximos também eram determinantes sobre quem faria parte
de qual grupo.31
Isto tudo entre uma grande maioria de aparentados.

Brigas diversas
Provavelmente pela proximidade das famílias, Búzios era
um verdadeiro palco de ti-ti-tis. Vez por outra apareciam intrigas
que se espalhavam rapidamente pelos ilhéus. Na época de limpar
o campo para o pouco plantio, quando se queimava o mato,
começava a intriga. “Fulano colocou fogo no mato, vai queimar
as mangueiras do cicrano.” O mais intrigante é que, aparentemente, não havia área demarcada para o plantio. Onde se limpava e plantava, se tomava provisoriamente a posse daquele pedaço de terra. Quem plantava uma árvore também ficava dono
daquela árvore.
Quando se perdia ou aparecia cortada uma rede, os
intrigueiros de plantão já tinham o culpado escalado. O que também não fazia diferença. Apesar de poder haver um rápido bateboca, em breve tudo estaria esquecido com a simples negativa do
acusado.
Às vezes um morador matava uma galinha do vizinho por
mero engano. Aí a coisa se complicava. Teria que ressarcir o dano
com outra “penosa”, de igual peso, idade e cor. Nada sério, só
daria mais fofoca. Não paravam a fofoca, só trocavam o alvo,
31. Ver Begossi (1995, 1996b).
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que poderia ser a professora ou o pessoal da vacina de sarampo.
Ou, talvez, eu mesma, quando não estivesse perto para ouvir.
Assim como o mar e o vento, tudo se acalmava.
***
Esta viagem, bem como as últimas descritas aqui, foram realmente mais calmas. Acabei algumas entrevistas e coletei algumas espécies que porventura apareceram. À noite eu mantinha a
rotina de sentar no cais com o Argemiro, tocar violão, ouvir versos e trocar prosa. Algumas vezes alguém levava um gravador
para o cais, como o Guto, por exemplo. Nestas noites nos fartávamos das músicas de Amado Batista e Ismael Carlos, tocadas às
alturas. Aliás, era também comum se aproximar de alguma casa e
poder ouvir estes cantores. Às vezes as crianças se juntavam a nós
e sempre saíam com uma brincadeira, como esta musiquinha:
“Ah andorinha eu te pego
Eu te faço um caminhão
Do peito sai a buzina
Do pentelho estalação.”
No dia doze, domingo, alguns pescadores chegaram à ilha.
Foram acender velas para Nossa Senhora de Aparecida na Igreja
da Costeira, construída há muito tempo pelo Zé da Cruz.
Ainda me causava perplexidade a maneira local de falar,
como: “Cantai”; “Por onde vós ide passar?”, “Escutai”, “Vós ide”
(sic). Parecia muito forte a origem portuguesa, como já falei antes.
Numa tarde destas assisti o S. Iso, fazedor de caixões, benzer o Tino que veio da Guanxuma. Não fiquei sabendo o motivo
da benzedura. Só deu para ver ele sentar o Tino do lado de fora
da casa e orar com o terço. Outras curas vinham da medicina
convencional, por intermédio de uma médica que vinha até a
ilha, agora com mais constância. Hipertensão parecia uma doença comum.

Décima Quarta Viagem 89

Mesmo com a melhora do mar nos meses de setembro e
outubro e apesar das enchovas que pescaram bem, a pesca não
estava como esperado, tanto que se prepararam para o pior. Os
poucos xareletes, panaguaiús e carapaus foram escalados para
secar.
Retornei para Ilhabela num mar revolto, demorei quase três
horas e meia para chegar no cais dos pescadores.
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Mais um dia de mar agitado. Depois de mais de um ano de
trabalho eu já concluíra que o normal era mar ruim e vento forte.
Pelo menos no último ano, quase todas as regras da meteorologia
tinham sido contrariadas no trajeto para a ilha ou no retorno ao
continente.
Choveu muito, a noite toda. O sol só apareceu quase às
onze horas da manhã. Ninguém saiu para pescar e só fizeram
uma visita ao cerco (o grupo do Marcio era o dono do cerco),
que não rendeu quase nada. No dia seguinte o tempo se repetiu.
Os pescadores ficaram ao “léu”, sem fazer nada, segundo falavam. Na Ilhabela eu tinha ouvido as mesmas reclamações. Diziam que há vinte anos não havia tanto tempo de pesca ruim, que
todos tinham muitas dívidas.
Como as entrevistas através dos questionários estavam em
sua fase final e a pesca falhara pelo mau tempo, me dei mais
tempo para, durante as entrevistas, escutar mais sobre tudo que
quisessem contar. Assim, soube pelo Iso que seu bisavô era de
Portugal, que seu apelido era Português. Que seu pai se chamava
Pedro Oliveira e que vieram da Ilha Grande com outras duas
famílias: os Costa e os Teixeira. Que embora fosse pequeno ainda
se lembrava do baile que fizeram quando chegaram. Mais ou
menos a mesma história que já ouvira antes.
Numa destas tardes, quando saía da casa do Iso presenciei a
primeira e única briga feia entre vizinhos. Era um bate-boca desproporcional entre as famílias do Pepê e do Francisco. Eram unidos até nesta hora. Parecia briga de escola. Um grupo de cada
lado. Todo mundo falava ao mesmo tempo, ninguém se entendia. Uns ameaçavam jogar pedra, outros diziam que iam se armar de faca. E como começou, acabou. Tudo voltou à normalidade, pelo menos provisoriamente.
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De tarde a brigalhada voltou. Parece que o Beto e o Pepê,
enquanto andavam pela ilha, levaram algumas pedradas do pessoal do Francisco. Ambos ficaram machucados. Pegaram a canoa
e foram ‘dar queixa’ na delegacia. Foram “para dentro”, conforme falavam quando iam para Ilhabela. Eu não soube o motivo
da briga. Alguém teria, supostamente, “andado” com alguém.
Esta foi a única violência física que presenciei.
A vida na ilha continuou como sempre. A Betinha comendo
garoupa porque está grávida, e esta era a recomendação nestes
casos;32 o Zé reclamando dos furúnculos, ao todo sete, porque
comeu bonito, que é “sanguinolento”; o S. Adão, raspando chifre de boi para comer – a cultura popular dá como certo no
tratamento dos males do coração. Esta receita foi passada para a
Josefina, que não passava bem por causa da briga do dia anterior.
À noite nos reunimos no cais. Parecia que a briga havia afetado a todos, em especial ao Argemiro. Para ele isto era coisa do
“rabudo”, um bicho que ataca as pessoas, que leva o espírito,
que entra no corpo e na alma dos mortos. Este tal bicho do mal
é do tamanho de uma criança, é pretinho e usa uma touca vermelha. Para ele era assim: “Não é o saci, é diferente. O pé é
redondo. Quando tocaram fogo na capoeira da Luiza ele ficou
correndo entre o fogo.”. O rabudo podia ser detectado quando
havia um pequeno redemoinho de vento próximo ao solo. Este
redemoinho indicava a presença do rabudo.
No dia seguinte tudo estava mais calmo. Tínhamos que trocar a hora para o horário de verão. Alguns o fizeram, outros, os
mais antigos, se negaram. Disseram que era besteira, que as horas
não iriam coincidir com a posição do sol.
De noite o Argemiro, agora com menos versos para recitar,
gostava de contar os “causos” de coisas estranhas, como estas:
“Já peguei cabelo de sereia na Ilha da Vitória. Elas gostam de
brincar. Já amarraram os anzóis, um no outro, do Luiz e do Tião,
lá na Ponta da Pitangueira.”.
32. Ver Begossi (1992) sobre peixes recomendados para doentes.
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Nesta época começava a pescaria de lula, que esperavam
que fosse melhor que o ano anterior. Nesta todos vão, dos pescadores às crianças.
Já estava na hora de voltar.
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sta não seria minha última viagem para este campo. Voltaria
depois em duas outras ocasiões. Seria a última para este trabalho
de campo. Desembarquei como sempre no cais e como sempre
os velhos amigos já me esperavam. Agora alguns barcos tinham
rádio e já avisavam da chegada de um visitante.
Na chegada já vi alguns preparando a fervura de aroeira
para tingir as redes. Para eles, além de evitar que o cordame se
estragasse, os peixes não viam a malha e se pescava mais.
Outros preparavam um espinhel, um tipo de pescaria em
que se usa uma linha comprida, de umas cento e trinta braças, e
uns setenta anzóis iscados com bonitos, lulas ou corcorocas. Numa
ponta fica uma garatéia que se prende ao fundo, como uma âncora. À tarde teria que estar pronto para ser solto à noite e recolhido pela manhã. O resultado é sempre um sem número de
cações, bagres, pargos, corvinas, linguados e cobras-do-mar
(Congridae, ver Apêndice).
Aos poucos a ilha ia mudando. Agora, por exemplo, o Silva
vai menos até Ilhabela. Um barco traz o gelo e os mantimentos e
leva o peixe para revender.
A religião dos crentes também crescia. Só naquele dia chegaram nove pastores para arregimentar adeptos para a Assembléia de Deus. Foram de casa em casa pregando. Já haviam comprado duas casas nas Pitangueiras.
Agora até os turistas tinham interesse naquela terra. Muitos
já procuravam casas para veraneio. Queriam comprar dos pescadores, que relutavam em vender porque não teriam para onde ir.
No dia nove de dezembro regressei para Campinas. No
porto, os amigos ficaram quietos, sem acenos. Eles sabiam que eu
demoraria a voltar, mas voltaria. Fizeram suas últimas encomen-
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das caso eu voltasse logo. Eu sabia que iria demorar, tinha um
longo trabalho pela frente até a defesa do doutorado.
No dia anterior revi todas as anotações, queria ver se tinha
ficado alguma coisa pendente. A minha sensação era de que nada
ficara por fazer. Na noite deste penúltimo dia, toquei pela última
vez “Chico Mineiro” para o Argemiro e ele retrucou com a derradeira poesia:
“Ubatuba vale um conto
Ilhabela um conto cem.
O Perequê vale tudo
Pela moça que tem”
Levei na memória a lembrança daquele povo. Eram de coração e alma do tamanho da ilha.
É possível que Euclides da Cunha e Emilio Willems também
tenham sentido a mesma coisa na despedida, uma tristeza profunda.
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Durante dezessete anos, pude ir mais duas vezes à Ilha dos Búzios. Uma, foi uma visita rápida, em que pude levar alguns alunos.
A outra, quando passei um dia para marcar (nesta época, já com
GPS, em 1998), os pesqueiros usados. Foi o Antenor, irmão do
Adão, que me ajudou desta vez.
A última vez que estive na Ilha dos Búzios, eu estava na
Ilhabela dando continuidade ao projeto Biota33 e não podia esquecer aquele povo. Foi uma grande surpresa quando encontrei
no cais o Zé, casado com a única filha do Argemiro, a Cida. Demorei um pouco para reconhecê-lo, já que agora não era mais
tão jovem, pescador com prática, contratado pelo proprietário
de uma bateira. Logo depois encontrei o Guto, o filho mais novo
de Argemiro. Tinham vindo até Ilhabela vender a lula que haviam pescado na véspera. Eu não podia perder a oportunidade de
voltar lá mais uma vez.
Quanta cultura ainda estaria compartimentada naquele pedaço de terra, agora menos isolado do mundo pelas novas facilidades que o continente oferecia, como os celulares, por exemplo
(agora a Betinha já tinha o seu). Quanto teria mudado com o
motor a diesel, com a televisão, com as influências religiosas cada
vez maiores. Resolvi aumentar um dia de trabalho e retornar ao
que eu considerava um dos meus mais caros campos na área de
ecologia de pescadores (o outro se chama Rio Negro). Claro que
antes de embarcar numa lancha rápida, já que não achei seu Edson, me municiei de dramamine e de uns poucos presentes para

33. Etnoecologia da terra e do mar, FAPESP 05263-2. Este projeto inclui as
áreas de Bertioga, Ilhabela e Ubatuba, litoral de São Paulo. Vale ainda
ressaltar todo o apoio da FAPESP e do CNPq ao trabalho de pesquisa
de A. Begossi, desde 1982.
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os mais chegados. Linha para o Argemiro, balas para a criançada,
anzóis e outras coisinhas que sabia que eles gostavam.
Desembarquei numa ilha de muitas lembranças. Muito pouco havia mudado, a não ser algumas casas que agora eram de
cimento. O Adão havia construído um belo sobrado ao lado de
sua casa antiga, aquela com a janela que dava para o mar, que eu
ouvia tanto bater nas pedras, enquanto dormia na rede. A antiga
casa estava sendo habitada pelo Jair.
Vi a Fabiana e o Fabiano, filhos de Cida e de Antenor. Recebi de Cida delicadas cestinhas feitas pela Bete, a filha mais nova.
O Nelson, filho do Jair, me presenteou com uma concha catada
na ilha. A Teresa e o Tião me fizeram agrado com um peixe de
madeira feito pelo Tião. Eram tantos assuntos para colocar em
dia.
Muitas casas já tinham seus próprios banheiros, televisão e
antena parabólica. Possivelmente já não se preocupavam tanto
se os companheiros não voltavam no tempo combinado, pois
falavam com eles pelos rádios ou pelos telefones celulares. Era o
progresso que chegava rápido. De triste, a morte do velho Seu
Adão (e de D. Josefina), aquele mesmo dono da venda que sabia
tudo do passado. Morreu de velho.
Não pude ver o Adão, mas pude ver a Betinha, o Luiz, oTião,
a Teresa e o Beto, junto do Argemiro como no primeiro dia que
os vi. O meu amigo poeta não havia mudado nada, acho que
estava “escalado”. Ainda era soberbo. Ainda tinha as mesmas lágrimas nos olhos quando, há muitos anos atrás, me despedi prometendo voltar um dia.
Eu prometi que ia voltar de novo, afinal, aquele lugar também era meu. Desta vez não fizeram nenhuma encomenda.

Capítulo
Final

E

u não poderia encerrar sem um capítulo em que relatasse alguma experiência com participantes não muito preparados para o
contato diário com os pesquisados. São apenas observações construtivas, com o fito de orientar os iniciantes.
Nas vésperas de uma das últimas viagens a Ilhabela aceitei
os pedidos de um amigo e pesquisador de longa data. Tratava-se
de levar em minha companhia um aluno que havia acabado de
iniciar o mestrado e devia começar o trabalho de campo. Assim,
segundo meu amigo, o iniciante poderia ter as primeiras orientações do dia-a-dia, da logística de alimentação e transporte e do
contato com os moradores da ilha. Não era nenhum problema,
apesar de não o conhecer com antecedência. É normal aceitar
alunos de outros companheiros de academia.
Embora não exista um tipo físico específico para um pesquisador de campo, certamente o Ivan (nome fictício) não me parecia muito “adequado” à vida rústica e sem luxos da Ilha dos Búzios; apesar disso me desdobraria para dar algumas dicas ao acompanhante.
Começamos o dia de trabalho às sete horas da manhã com
o embarque. Como a maré estava baixa tivemos que caminhar,
transportando toda a tralha, talvez uns trinta metros até a lancha
ancorada ao largo. O fundo era lodoso e a água estava fria como
sempre pela manhã. O nosso amigo iniciante deu sua primeira
demonstração de despreparo: enquanto todos faziam várias viagens com as tranqueiras sobre as cabeças, o jovem pesquisador
transportou unicamente a sua alva camisa e uma espingardinha
de ar comprimido, objeto que seria usado na captura de repteis,
motivo de seu estudo. Claro que o barqueiro transportou a sua
bagagem, com murmúrios de descontentamento. Este talvez seja
o primeiro exemplo do que não fazer. A participação nos momentos difíceis, a divisão de trabalho, do alimento ou da água
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ajudam a aproximar o pesquisador da comunidade que estará
estudando. Continuemos.
Mar calmo, barco seguro e o segundo contratempo. O nosso iniciante passou a reclamar com o barqueiro da velocidade e
do desconforto. Bem, como o barco não corria nem balançava,
o desconforto era natural dos inexperientes. O barqueiro, por
sua vez, não deu atenção à reclamação.
O desembarque foi tranquilo. Após as apresentações e rever os amigos, como já contei no capítulo anterior, fui surpreendida com a decisão do jovem Ivan: iria ficar na ilha mais que o
combinado. Nada mais confuso naquele momento. Eu já não ia
lá há um bom tempo, não sabia como estava a comunidade e me
preocupava como o novato iria se comportar em um ambiente
que não era o seu. De qualquer forma, ele não era criança. Retornei
ao continente carregando estas preocupações, que logo foram
esquecidas pelos afazeres diários.
Fiquei sem notícias por um bom tempo, até que um pesquisador frequentador da ilha me relatou as histórias do novato.
Algumas já foram esquecidas e outras, mais hilárias, guardei na
lembrança.
Segundo me contaram, a rotina do jovem pesquisador destoava dos hábitos da ilha. Para começar, já acordava para lá do
meio-dia, com o sol escaldante, quando a faina diária da ilha já
passava do meio; dormia na sala da casa de um buziano solidário, interferindo na rotina diária e, o pior, com uma sunguinha de
pouco tamanho. Quando iam almoçar, ele estava no café da
manhã. Era na parte da tarde que saía com sua espingardinha de
ar comprimido à caça de seus repteis. Em poucas horas voltava
com uma fieira de falecidos, asquerosos para alguns moradores.
De tarde sentava-se à mesa para o almoço, com a comida dos
outros, já que de experiência parca não levara quase nenhuma
contribuição. À noite, perambulava pela ilha sem sono, enquanto todos já haviam se recolhido. Desprovido de materiais essenciais para qualquer coleta em campo, vivia pedindo favores aos
moradores – entre eles, colocar os indivíduos coletados no gelo
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onde se armazenam peixes, sob o olhar de repugnância da maioria. É possível que ele não tenha notado o seu descompasso com
os ilhéus e também não creio que as suas atitudes tenham causado qualquer tipo de constrangimento aos moradores, mas críticos como eram, e com razão, é bem possível que não tenham
tido muito empenho em colaborar com o Ivan.
De qualquer forma ficou o ensinamento: lembre-se de que
você está entrando na terra dos outros e dormindo em uma casa
que não é a sua, inserido em uma família que não tem obrigação
de te receber. Os hábitos são diferentes como em qualquer casa e
os pesquisados podem ser mais conservadores que você, guardando com mais afinco certas tradições. Portanto, observe a rotina do lugar e se adapte. Não se esqueça de que geralmente são
restritos em despesas e que qualquer gasto extra significa dificuldade futura.
Não se esqueça também de que o que eles irão te fornecer
de boa vontade é a cultura local que atravessou gerações, seu
bem maior, portanto seja generoso. Não se furte em agradar com
os pequenos mimos que serão sempre solicitados. Para você será
muito pouco, mas para eles, desprovidos de muitos luxos, será
um grande prazer.
Por fim, tenha em mente que, em qualquer lugar, qualquer
povo, por mais isolado ou inculto que lhe pareça, guarda conhecimentos próprios de grande valor. Portanto, o que aprender, use
com respeito e em benefício da ciência.

Desdobramentos

Vale ressaltar as pesquisas que foram realizadas na Ilha dos Búzios após a minha pesquisa de campo de doutorado, citando, em
particular, o competente trabalho do Prof. Dr. Renato A. M.
Silvano, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, que citamos alguns, a seguir:
Silvano, R. A. M. 2001. Etnoecologia e história natural de peixes no Atlântico
(Ilha dos Búzios, Brasil) e Pacífico (Moreton Bay, Austrália). Dissertação de Doutorado em Ecologia, Instituto de Biologia, UNICAMP, Campinas (SP), 190 p.
Silvano, R. A. M. 2001. Feeding habits and interspecific feeding associations
of Caranx latus (Carangidae) in a subtropical reef. Environmental Biology of
Fishes, 60 (4): 465-470.
Faulkner, A. e Silvano, R. A. M. 2003. Status of research on indigenous
fishers knowledge in Australia and Brazil. In: N. Haggan and Brignall, C.
(eds). ‘Putting Fishers’ Knowledge to Work’ – Conference Proceedings.
Fisheries Centre Research Report, University of British Columbia, Vancouver, Canada. V. 11, n.1, p.110 – 116.
Silvano, R. A. M. 2004. Capítulo 5. Pesca Artesanal e Etnoictiologia In:
Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia.1 ed.São Paulo :
HUCITEC, p. 185-220.
Silvano, R. A. M. e Begossi, A. 2005. Local knowledge on a cosmopolitan
fish: Ethnoecology of Pomatomus saltatrix (Pomatomidae) in Brazil and
Australia. Fisheries Research, 71: 43-59.
Silvano, R. A. M. e Begossi, A. 2012.Fishermen’s local ecological knowledge
on Southeastern Brazilian coastal fishes: contributions to research,
conservation, and management. Neotropical Ichthyology, 10(1): 133-147.
Silvano, R. A. M e Guth, A. Z. Diet and Feeding Behavior of Kyphosusspp.
(Kyphosidae) in a Brazilian Subtropical Reef. 2006. Brazilian Archives of
Biology and Technology, 49: 623-629.
Silvano, R. A. M e Valbo-Jørgensen, J. 2008. Beyond fishermen’s tales:
contributions of fishers’ local ecological knowledge to fish ecology and
fisheries management. Environment, Development, and Sustainability, 10:
657-675.
Consultar ainda sobre a pesca na Ilha dos Búzios: Capítulo 10, por Begossi,
A. e Salivonchyk, S. V. em Ecologia de pescadores da Mata Atlântica e da
Amazônia, 2ª Edição, 2013.
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Apêndice34
1. V
egetais coletados
Vegetais
Nome popular

Nome científico

Família

Uso

Ambuta

Abuta sp.

Menispermaceae

Anemia, abortiva

Paliatéia

Acalypha poiretti

Euphorbiaceae

Diarréia

Marcela ou Macela

Achyrocline satureoides

Asteraceae

Enchimento de travesseiros

Nome
Nome científico
Família
Mentrasto popular
Ageratum conyzoides
Asteraceae
Furúnculos
Ferimentos causados por
Alho
Allium sativum
Liliaceae
Uso
cobra
Caju
Anacardium occidentale
Anarcardiaceae
Diarréia
Ambuta
Abuta sp.
Diarréia, febre e abortiva, dor
Losna, Loina
Artemisia absinthium
Asteraceae
de estômago
Menispermaceae
Anemia,
Folhas e galhos são amarrados
Vassourinha
Baccharis dracunculifolia
Asteraceae
e usados como vassoura
abortiva
Males do estômago, diarréia,
Carqueja
Baccharis trimera
Asteraceae
fígado e pressão alta
Paliatéia
Acalypha poiretti
Hepatite (tiriça), banhos para
Picão
Bidens pilosa
Asteraceae
coceiras e inflamação
Euphorbiaceae
Diarréia
Erva-tostão
Boerhaavia diffusa
Nyctaginaceae
Hepatite
Guando
Cajanus
cajan
Fabaceae
Dores de dente
Marcela ou Macela
Canema

Chenopodium

Chenopodiaceae

Diarréia, vermes, alívio de

ambrosioides
ferimentos
Achyrocline
satureoides
Limão
Citrus aurantifolia
Rutaceae
Gripes e dores de dente
Laranja
Citrus sinensis
Rutaceae de travesseiros
Resfriado
Asteraceae
Enchimento
Coco

Cocos nucifera

Palmae

Abortivo

Boldo

Coleus barbatus

Lamiaceae

Dores de estômago e diarréia

Hortelã-de-galinha

Coleus sp.

Lamiaceae

Poejo, Puejo

Cunila spicata

Lamiaceae

Condimento
Mentrasto
Ageratum
conyzoides
Capiá
Coix lacrima-jobi
Poaceae
Artesanato
Baleeira
Cordia sp. 2Furúnculos
Boraginaceae
Reumatismo
Asteraceae
Gripe, diarréia, vermes

de estômago,
Alho
Allium Poaceae
sativum Problemas
Liliaceae
Cidrão
Cymbopogon citratus
sedativo, gripe, pressão alta
Chapéu-de-couro
Echinodorus
grandiflorus por
Alismataceae
Ferimentos
causados
cobraReumatismo
Eucalipto
Eucalyptus spp.
Myrtaceae
Reumatismo, ferimentos
Caju
Anacardium
Pitanga
Eugenia uniflora
Myrtaceae occidentale
Problemas urinários
Santa-Luzia
Euphorbia pilulifera
Euphorbiaceae
Poblemas de estômago
Anarcardiaceae
Diarréia
Gipe, febre, diarréia e cólicas
Erva-doce

Foeniculum vulgare

Apiaceae

Capoquinha

Hyptis suaveolens

Lamiaceae

Ferimentos

Sapê

Imperata brasiliensis

Poaceae

Abortiva

Louro

Laurus nobilis

Lauraceae

Dores de estômago

Mentrus

Lepidium virginicum

Brassicaceae

Ferimentos, pneumonia

Erva cidreira

Lippia citriodora

Verbenaceae

Gripe, pressão alta, sedativo.

infantis

Artemisia
absinthium
Asteraceae
Losna,
Anica, ArnicaLoina
Indigofera
suffruticosa
Fabaceae
Banhos para
doentes

Folhas e galhos amarrados são

34. Begossi (1989), Begossi e Duarte (1988), Begossi e Figueiredo (1995) e
Begossi et al. (1993).
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Nome local

Nome Científico

Famíli
amília

Trilha

Upeneus parvus

Mullidae

Tortinha

Cynoscion jamaicensis

Sciaenidae

Vermelho xioba

Lutjanus synagris

Lutjanidae

Voador

Hirundichthys speculiger

Exocoetidae

Xarelete

Caranx crysos

Carangidae

Xaréu

Caranx latus

Carangidae

Xaréu-bandeira, penacho

Alectis ciliaris

Carangidae

Xioba

Romboplites aurorubens

Lutjanidae

Xixarro

Decapterus punctatus

Carangidae

Xixarro olhudo

Selar crumenophthalmus

Carangidae

3. Moluscos coletados
Gastropoda
Chave

Cypreaea zebra

Maria-chiquinha

Tegula viridula

Musarrata

Astraea latispina

Pregai, pregaí

Strombus pugilis

Sacuritá

Thais haemastoma

---

Zidona dufresnei

---

Atrina seminuda

---

Phalium granulatum

---

Leucozonia nassa

---

Chione paphia

Caramujo

Megalobulinus sp.

Cephalopoda
Lula

Loligo sanpaulensis

Lula redonda

Sepioteuthis sepioidea

Polvo

Octopus spp .

Bivalve
Mexilhão

Perna perna

---

Callista maculata
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eixes coletados
2. P
Peixes
Nome local

Nome Científico

Famíli
amília

Água-fria

Mycteroperca interstitialis

Serranidae

Bacalhéu

Urophycis brasiliensis

Gadidae

Badejo, Badejo-preto
nome
local

Mycteroperca bonaci

Serranidae
nome científico

Bagre

Notarius grandicassis

Ariidae

Baiacú

Sphoeroides spengleri

Tetraodontidae

Baquara

Sarda sarda

Scombridae

famíla
Água-fria

M y c t e r oElopidae
p e r c a

Baranda

Elops saurus

Betara

Menticirrhus americanus

Bicuda
Sphyraena guachancho
interstitialis
Serranidae

Sciaenidae
Sphyraenidae

Bonito-banana

Auxis rochei

Scombridae

Bonito

Euthynnus alletteratus

Scombridae

Budião

Halichoeres poeyi
Sparisoma axillare

Labridae

Bodianus rufus
Bodianus pulchellus

Labridae
Labridae

Budião bicho, Budião rabode-flor

Scarus trispinosus

Scaridae

Budião-caranha

Sparisoma axillare

Bacalhéu
Budião batata

Gadidae

Scaridae
Urophycis brasiliensis

Badejo, Badejo-preto

Budião enxofrado
Sparisoma frondosum
Mycteroperca
bonaci
Serranidae

Scaridae
Scaridae

Budião-fogueira

Bodianus pulchellus

Labridae

Budião-papagaio

Halichoeres dimidiatus

Labridae

Budião-verde, Verdugo

Halichoeres poeyi

Labridae

Bagre

Sciaenidae
Notarius grandicassis

Cabeça-de-pedra

Ctenosciaena gracilicirrhus

Cação-anjo

Squatina sp.

Squatinidae

Rhizoprionondom lalandei

Carcharhinidae

Sphyrna sp.

Sphyrnidae

Cação-babaqueiro
Ariidae
Cação-campeba

Baiacú
Caçoa
Café-torrado

Sphoeroides Odontaspididae
spengleri

Carcharias taurus

Stegastes leucostictus

Pomacentridae

Tetraodontidae
Camburú-marrom
Gymnothorax funebris

Muraenidae

Gymnothorax moringa

Muraenidae

Camburú-pintado

Baquara
Caranha
Scombridae
Carapau

Lutjanus analis

Sarda sarda

Lutjanidae

Lutjanus synagris

Lutjanidae

Lutjanus cyanopterus

Lutjanidae

Decapterus punctatus

Carangidae

Elops saurus
Baranda
Caratinga
Diapterus olisthostomus
Calamus penna

Gerreidae
Sparidae
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Nome local

Nome Científico

Famíli
amília

Cavala

Scomberomorus cavalla

Scombridae

Cavalinha

Scomber japonicus

Scombridae

Cavalinho-do-mar

Hippocampus reidi

Syngnathidae

Cherne

Epinephelus niveatus

Serranidae

Cobra-do-mar

Conger orbignyanus

Congridae

Coió

Dactylopterus volitans

Dactylopteridae

Corcoroca

Haemulon aurolineatum

Haemulidae

Corcoroca-sargo

Haemulon steindachneri

Haemulidae

Corvina

Umbrina coroides

Sciaenidae

Dourado

Coryphaena hippurus

Coryphaenidae

Enchova

Pomatomus saltatrix

Pomatomidae

Espada

Trichiurus lepturus

Trichiuridae

Frade

Pomacanthus paru

Pomacanthidae

Galo

Selenne setapinnis

Carangidae

Garoupa

Epinephelus marginatus

Serranidae

Garoupa São Tomé

Epinephelus morio

Serranidae

Goete Araújo

Cynoscion guatucupa

Sciaenidae

Goete branco

Cynoscion jamaicensis

Sciaenidae

Gordinho

Apogon pseudomaculatus

Apogonidae
Apogonidae

Guaivira

Oligoplites saliens

Carangidae

Imborê

Labrisomus sp.

Labrisomidae

Jaguariçá

Holocentrus ascensionis

Holocentridae

Lagarto-do-mar

Raneya brasiliensis

Ophidiidae

Synodus intermedius

Synodontidae

Linguado-tapa

Cyclopsetta fimbriata

Paralichthyidae

Syacium micrurum

Paralichthyidae

Machadinha

Pempheris schomburgki

Pempherididae

Mamangaba

Pontinus rathbuni

Scorpaenidae

Manjuba boca-de-rato

Anchoa lyolepis

Maria-Luiza

Ctenosciaena gracilicirrhus

Engraulidae
Engraulidae
Sciaenidae

Marimbá

Diplodus argenteus

Sparidae

Michola

Caulolatilus chrysops

Branchiostegidae

Micholi

Diplectrum formosum

Serranidae

Miracelo

Mycterorpeca acutirostris

Serranidae
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Nome local

Nome Científico

Famíli
amília

Namorado

Paranthias furcifer

Serranidae

Olhete

Seriola lalandi

Carangidae

Olho-de-boi

Seriola dumerili

Carangidae

Olho-de-cão

Priacanthus arenatus

Priacanthidae

Palombeta

Chloroscombrus chrysurus

Carangidae

Pampo

Trachinotus carolinus

Carangidae

Panaguaiú

Hemiramphus balao

Parati

Mugil curema

Mugilidae

Pargo

Calamus penna

Sparidae

Pargo vermelho

Pagrus pagrus

Sparidae

Paru

Chaetodipterus faber

Peixe-morcego

Ogcocephalus vespertilio

Peixe-porco

Hemiramphidae

Ephippidae
Ogcocephalidae

Aluterus monoceros

Monacanthidae

Stephanolepis hispidus

Monacanthidae

Pejereba

Lobotes surinamensis

Lobotidae

Pescada banana

Nebris microps

Sciaenidae

Pescada cambucú

Cynoscion virescens

Sciaenidae

Pescada pã, comum

Macrodon ancylodon

Sciaenidae

Piragica

Kyphosus incisor

Kyphosidae

Pracumandá

Pseudocaranx dentex

Carangidae

Raia-emplasto

Atlantoraja cyclophora

Rajidae

Raia-sapo

Myliobatis sp.

Myliobatidae

Raia-prego

Dasyatis sp.

Dasyatidae

Roncador

Umbrina coroides

Sciaenidae

Sabão

Urapis secunda

Carangidae

Sabonete

Pseudupeneus maculatus

Mullidae

Salema

Anisotremus virginicus

Haemulidae

Sardinha

Sardinella brasiliensis

Clupeidae

Sargo

Anisotremus surinamensis

Haemulidae

Savelha

Harengula clupeola

Clupeidae

Sororoca

Scomberomorus brasiliensis

Scombridae

Tainha

Mugil platanus

Mugilidae

Timbali

Fistularia petimba

Fistularidae

Tinhuna

Abudefduf saxatilis

Pomacentridae

Tinhuna frade

Chaetodon striatus

Chaetodontidae
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Nome local

Nome Científico

Famíli
amília

Trilha

Upeneus parvus

Mullidae

Tortinha

Cynoscion jamaicensis

Sciaenidae

Vermelho xioba

Lutjanus synagris

Lutjanidae

Voador

Hirundichthys speculiger

Exocoetidae

Xarelete

Caranx crysos

Carangidae

Xaréu

Caranx latus

Carangidae

Xaréu-bandeira, penacho

Alectis ciliaris

Carangidae

Xioba

Romboplites aurorubens

Lutjanidae

Xixarro

Decapterus punctatus

Carangidae

Xixarro olhudo

Selar crumenophthalmus

Carangidae

3. Moluscos coletados
Gastropoda
Chave

Cypreaea zebra

Maria-chiquinha

Tegula viridula

Musarrata

Astraea latispina

Pregai, pregaí

Strombus pugilis

Sacuritá

Thais haemastoma

---

Zidona dufresnei

---

Atrina seminuda

---

Phalium granulatum

---

Leucozonia nassa

---

Chione paphia

Caramujo

Megalobulinus sp.

Cephalopoda
Lula

Loligo sanpaulensis

Lula redonda

Sepioteuthis sepioidea

Polvo

Octopus spp .

Bivalve
Mexilhão

Perna perna

---

Callista maculata
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4. Crustáceos coletados
Decapoda
Aranhola

Stenocionops furcata furcata

Camarão branco

Penaeus (Litopenaeus) schmitti

Camarão rosa

Penaeus (Farfantepenaeus) brasiliensis

Camarão sete-barbas

Xiphopenaeus Kroyeri

Guaiá

Pachygrapsus transversus
Menippe nodifrons

Guaiamum

Trichodactylus fluviatilis

Lagosta

Panulirus sp.

Lagosta

Macrobrachium carcinus

Pitú

Macrobrachium olfersi

Santola

Mithrax (Mithrax) hispidus

Tamburutaca

Lysiosquilla scabricauda

Cirripedia

Lepas(Lepas) anatifera

Mexilhão-do-mar
Isopoda

Lygia exotica

Barata-da-pedra

ves coletadas
5. A
Aves
Juriti

Leptotila sp.

Columbidae

Maritaca

Pionus maximiliani

Psittacidae

Periquito

Brotogeris viridissimus

Psittacidae

Sabiá

Turdus rufiventris

Turdidae

Turdus spp

Turdidae

Platicychla flavipes

Turdidae

Saracura

Aramedes sp.

Rallidae

Tiê-sangue

Rhamphocelus bresilius

Thraupidae

6. Algas coletadas
Limo

Pterocladia pinnata

Limo de piragica

Halymenia rosea

