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“E tem uma coisa muito importante, nunca um 

filho de pescador, uma filha de pescador, um 

filho do lugar matou outro. Nunca. Se dissesse, 

assim, que matou outro, é um mentiroso. 

Ninguém nunca matou outro aqui no lugar, 

filho de pescador. Agora as empresas, 

principalmente a Omega, já matou morador. 

Muita gente já morreu aqui, mas não é os filho 

do lugar que mata não. É os próprio povo 

imprudente que vem de carro e atropela, mas o 

povo do lugar, se fosse tão violento isso aí não 

tava nem acontecendo, da gente ser tão calmo 

e respeitar todo mundo, eles entram e ficam no 

silêncio, se amonta e: ‘ah, o pessoal são 

silencioso, não gosta de confusão, não gosta 

disso’. E amonta em cima da gente. Isso é uma 

coisa importante pra gente, morar muitos anos 

e num vê uma pessoa tirar a vida do outro no 

próprio lugar. Isso, nessa região por aqui, nós 

tem esse orgulho, que nós não precisamo fazer 

de jeito nenhum. Aí chega essas empresa, e se 

num abrir o olho, vai ter morte de novo” (Seu 

Buchudo, nascido e criado na Pedra do Sal, um 

filho do lugar).  
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RESUMO 

 

Pesquisas sobre o mundo rural brasileiro têm buscado compreender as práticas e as lógicas 

agenciadas pelas populações tradicionais em relação aos territórios que habitam. Neste 

sentido, têm sido produzidos estudos sobre as chamadas territorialidades específicas de 

grupos étnicos como indígenas e quilombolas e grupos produtivos como extrativistas e 

agricultores. É nesse contexto intelectual, que o presente estudo elencou como objeto as 

estratégias de apropriação e de ordenamento dos espaços de moradia, de mobilidade e de 

extrativismo pelos moradores da Pedra do Sal, povoado localizado em Ilha Grande de Santa 

Isabel, no litoral do Piauí. Ao longo do texto busca-se descrever e compreender a 

territorialidade pedral, uma territorialidade específica praticada por aqueles que extraem 

frutos, madeiras e animais das matas e águas do litoral piauiense. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa do tipo estudo de caso, baseada em trabalho de campo entre os anos de 2015 e 

2019, na Pedra do Sal, e em pesquisa documental acerca da região e de seus moradores. 

Descreve-se como a territorialidade pedral foi construída ao longo do tempo por gerações de 

filhos do lugar, que combinaram o uso familiar do terreno (casa e sítio), organizado a partir 

das relações de parentesco, com o uso comum da terra (praia, mata, mangue), ordenado por 

um direito costumeiro, cujas regras circulam oralmente na comunidade. Contudo, a 

construção dessa territorialidade não é resultado somente dos vínculos que os moradores 

estabeleceram com a terra e o terreno. Argumenta-se que a territorialidade pedral resulta das 

estratégias acionadas pelos  filhos do lugar em relação as possibilidades e restrições de uso do 

território ilhéu, estabelecidas pelos donos de terra no passado e pelas empresas no presente. 

Entre 1921 e 2004, ocorreu uma situação de morada, durante a qual o povo da Pedral lidou 

com a regulação do uso do terreno pelos membros da família Silva e que, entre 2005 e 2019, 

houve uma situação de cercamento, na qual o morador lidou com a regulação dos usos da 

terra pelas empresas de energia eólica. O estudo conclui que os moradores desenvolveram a 

territorialidade pedral a partir de um sofisticado arranjo ético família-comunidade que ordena 

um complexo sistema espacial terra-terreno, produto das relações de conflito e solidariedade 

estabelecidas ao longo do tempo entre moradores, donos de terra e empresas no território de 

Ilha Grande de Santa Isabel. 

Palavras-chave: Territorialidade. Morada. Cercamento.  

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 

 

Research on the Brazilian rural world has sought to understand the practices and logics 

agencied by traditional populations in relation to the territories they inhabit. In this sense, 

studies have been produced on the so-called specific territorialities of ethnic groups such as 

indigenous and quilombolas and productive groups such as extractivists and farmers. It is in 

this intellectual context that this study has listed as its object the strategies of appropriation 

and ordering spaces of housing, mobility and extractivism by the moradores of Pedra do Sal, 

a village located in Ilha Grande de Santa Isabel, on the coast of Piauí. Throughout the text, the 

aim is to describe and understand the pedral territoriality, a specific territoriality practiced by 

those who extract fruits, wood and animals from the forests and waters of the Piauí coast. It is 

a case study, based on fieldwork between the years 2015 and 2019, at Pedra do Sal, and on 

documentary research about the region and its inhabitants. It describes how the pedral 

territoriality was built over time by generations of moradores, who combined the family use 

of the terreno (casa and sítio), organized from kinship relations, with the common use of the 

terra (beach, forest, mangrove), ordered by a customary right, whose rules circulate orally in 

the community. However, the construction of this territoriality is not only the result of the ties 

that the moradores have established with the terra and the terreno. It is argued that the pedral 

territoriality results from the strategies activated by the moradores in relation to the 

possibilities and restrictions of use of the island territory, established by the donos de terra in 

the past and by empresas in the present. Between 1921 and 2004, there was a situation of 

morada, during which the povo of Pedral dealt with the regulation of the use of the terreno by 

members of the Silva family and that, between 2005 and 2019, there was a situation of 

enclosure, in which the resident dealt with the regulation of the uses of the terra by the wind 

energy companies. The study concludes that moradores developed pedral territoriality from a 

sophisticated family-community ethical arrangement that orders a complex terra-terreno space 

system, a product of the relations of conflict and solidarity established over time between 

moradores, donos de terra and empresas in the territory of Ilha Grande de Santa Isabel. 

Keywords: Territoriality. Morada. Enclosure. 
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CONVENÇÕES 

 

 

As categorias nativas de meus interlocutores de pesquisa aparecem em itálico no texto. Única 

exceção feita a esse uso do itálico corresponde a palavras em outras línguas (por exemplo in 

situ ou sprit de corps). As categorias teóricas das ciências sociais são escritas entre aspas du-

plas, principalmente na primeira vez em que aparecem no texto. A citação direta de longo 

trecho de um interlocutor surge em margem recuada de 4,0 cm à direita quando excede as três 

linhas de texto, como recomenda a ABNT. Quando a citação direta de um interlocutor não 

excede as três linhas de texto, ela aparece em itálico e entre aspas, para indicar que estou utili-

zando trecho de sua fala. Colchetes são usados durante narrativas dos interlocutores para con-

textualizar o sentido de algumas afirmações. Palavra ou expressão em itálico durante uma 

frase indica uso de uma categoria nativa para construir uma descrição ou reflexão. Como na 

frase a seguir: “Eli, durante um final de tarde em frente à sua casa nesse lugar esquecido que é 

a Pedra do Sal, apresentava-me sua própria profecia”. Lugar esquecido não é um juízo de va-

lor meu, mas uma expressão utilizada pela interlocutora para expressar ideia sobre a Pedra do 

Sal. Assim, entre categorias teóricas em aspas duplas e categorias nativas em itálico, foi cons-

truído o texto que segue.  
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AS PROFECIAS 

  

 “Como era a profecia?”, perguntei para Eli. “Que os príncipes falsos vinham do meio 

do mar trocando rosário bento por rosário de ouro. Era o dinheiro deles comprando as nos-

sas casas”. Respondeu-me e continuou. “Meu avô dizia essa profecia de Frei Damião. Prín-

cipes falsos comprando, vendendo e trocando. Rosário de ouro é o dinheiro e o outro são 

nossas humildes casas”. Era um final de tarde de vento forte, já estávamos nos despedindo 

quando Eli contou-me novamente a profecia na qual seu finado avô viu o futuro da Pedra do 

Sal. 

 “E uma coisa que eu observo também Raphael, quando terminar tudo, quando eles 

acabarem de destruir tudo, aí a gente também não vai entrar aí não. Tu sabia disso? A gente 

também não vai entrar aí não”. Falou Eli com seu jeito de quem está segura do que afirma. 

“Porque a Ilha do Caju, eu me criei com aqueles pedaços de camurupim, que eu te falei, meu 

pai pegou foi lá. Eu fui criada com a ova do camurupim. Meu pai chegava e dizia, olha aqui 

meus filhos, isso aqui é pra vocês. E cada qual com seu espeto naquele fogo, aquela tranqui-

lidade”.  

 O pai era mencionado em nossas conversas quando ela evocava um tempo que não 

mais existe, um tempo de fartura, de camurupim, de refeições em família ao redor da foguei-

ra. Lembranças de uma vida de tranquilidade, que ela compartilhou comigo. “Hoje lá na 

praia é cercado. E cada guarda tem um rifle. Se entrar morre. E no futuro aqui vai ser assim 

também”. Seu finado avô, pescador que bem conhecia o mar e o que vinha dele, havia profeti-

zado o futuro há muito tempo, e, agora, Eli, uma mulher “criada com a ova do camurupim”, 

apresentava-me sua própria profecia num final de tarde de setembro, nesse lugar esquecido 

que é a Pedra do Sal.   

 Em sua cozinha, que ela diz ser de pobre, porque fica do lado de fora da casa, é onde 

Eli prepara o licor de caju que vende na comunidade e na cidade de Parnaíba. Quando nos 

despedimos, deu-me uma garrafa e instruções para beber. “Você não beba muito de uma vez. 

O licor não tem álcool, mas embriaga porque é fermentado”. Agradeci e disse que retribuiria 

o presente de alguma forma. Ela disse para eu não me preocupar com isso e me convidou para 

qualquer dia vir a sua casa para almoçar.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Beginning my studies the first step pleas’d me so 

much,/ The mere fact consciousness, these forms, the 

power of motion,/ The least insect or animal, the senses, 

eyesight, love,/ The first step I say awed me and pleas’d 

me so much,/ I have hardly gone and hardly wish’d to 

go any farther,/ But stop and loiter all the time to sing it 

in ecstatic songs.” (WHITMAN, 2013, p. 25). 

 

 

1.1 O tema, o objeto e o objetivo 

 

Nas últimas décadas, os estudos sobre o mundo rural e as populações tradicionais do 

Brasil têm congregado pesquisadores interessados em compreender as práticas e as lógicas 

agenciadas pelas coletividades em relação aos espaços que habitam. Neste sentido, estudos 

têm sido produzidos com indígenas, quilombolas, pescadores e camponeses na tentativa de 

compreender as territorialidades de tais grupos (GODÓI, 2014), construídas, muitas vezes, ao 

longo do tempo, em tensões com o ordenamento jurídico e territorial do Estado-nação 

(ALMEIDA, 2008), assim como nas lutas por território (GUEDES, 2016) com proprietários 

de grandes faixas de terra em diferentes regiões do Brasil rural.  

O texto aqui apresentado com o título de “Os filhos do lugar” é, assim, um 

investimento de pesquisa em torno do tema da territorialidade na forma de um estudo de caso 

(BURAWOY, 2014) sobre uma territorialidade específica (ALMEIDA, 2008). Apresento 

como objeto de pesquisa, o que estou nomeando de territorialidade pedral1, entendida como 

um conjunto de práticas e de lógicas agenciadas pelo morador da Pedra do Sal em relação aos 

espaços de moradia, de mobilidade, de pesca, de caça, de pastoreio e de coleta de frutos. Por 

conseguinte, o objetivo que estabeleci para essa pesquisa foi a compreensão dessa 

territorialidade, sua formação, organização e funcionamento, não só em seus aspectos 

espaciais, mas também históricos e éticos2.   

 
1  Pedral é uma abreviatura do topônimo Pedra do Sal. A palavra é utilizada para referir-se ao lugar por 

moradores do povoado, por habitantes da ilha e por aqueles residentes na zona urbana do município de Parnaíba. 

Proveniente do vocabulário de meus interlocutores, a palavra pedral é utilizada por mim para conformar duas 

categorias analíticas forjadas no interior dessa pesquisa, quais sejam, “território pedral” e “territorialidade 

pedral”. Utilizo a primeira no sentido de sugerir a existência de um território, isso quer dizer, uma unidade 

socioespacial, configurada pelas práticas do morador em relação aos espaços de uso comum e posse familiar, isto 

é, por sua territorialidade. Assim, entendo que a territorialidade pedral conforma e sustenta, através de práticas 

com o espaço, um território pedral.      
2 Estou entendendo por ética nesta pesquisa, um conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta 

dos moradores da Pedra do Sal que ordenam suas práticas em relação aos espaços de uso comum e posse 

familiar.  
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Através de práticas extrativistas transmitidas entre as gerações, os moradores 

configuraram historicamente um tipo de apropriação do território de Ilha Grande de Santa 

Isabel, a partir da articulação de espaços de uso comum e de posse familiar. Do ponto de vista 

êmico, a terra e o terreno são categorias que designam diferentes áreas do território. A terra 

engloba lugares como a mata, o mangue e a praia, cujo uso comum é organizado por regras 

consuetudinárias, isso quer dizer, por um código de uso da terra posto em  circulação e 

compartilhado de forma oral entre as famílias do povoado3. A categoria terreno engloba 

lugares como a casa, o quintal, o cercado e o sítio, espaços organizados pelos moradores a 

partir de relações de parentesco consanguíneo e por afinidade, o que torna seu uso circunscrito 

aos membros da família, diferenciando-se, assim, do uso comum da terra.  

 

Quadro 1 - Caracterização da terra e do terreno 
Terra Terreno 

Espaços: mata, carrasco, mangue, lagoa, praia, areal, 

baixão 

Espaços: casa, quintal, sítio, roça, cercado 

Uso comum Posse familiar 

Apropriação se realiza através das práticas extrativis-

tas e é organizada por regras consuetudinárias 

Apropriação se realiza através da habitação, agricul-

tura e criação de animais, sendo organizada pelas 

relações de parentesco 

Não é vendável nem divisível É vendável e divisível através da sucessão hereditária 

ou da troca monetária 

Não se usa cerca Usa-se cerca 

Percebida como natureza Percebido como posse da família 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Apesar destas distinções entre a terra e o terreno, argumento, com base em dados 

etnográficos, que a territorialidade pedral é resultado de uma complexa articulação entre 

diferentes espaços e distintas éticas, pois o morador do lugar combina o uso comum e a posse 

familiar através das práticas extrativistas que conectam a casa e a mata, animando, assim, um 

complexo sistema espacial terra-terreno, ordenado por um não menos sofisticado sistema 

ético família-comunidade.  

O extrativismo do caju é uma prática local que representa bem essa articulação 

realizada pelos moradores entre a terra e o terreno. O leitor pode tentar visualizar essa 

 
3 Alfredo Almeida (1985; 2008), foi quem, ainda no anos 1980, chamou a atenção da academia para existência 

dos “sistemas de uso comum” na estrutura agrária brasileira. Esses sistemas não eram sequer visibilizados pelas 

práticas de classificação do espaço encetadas pelo Estado. Foi somente com as mobilizações camponesas em 

torno da reforma agrária nos anos 1980, que os órgãos fundiários legais passaram a conformar os primeiros 

procedimentos técnicos de reconhecimento das “terras comuns”. Analiticamente, as modalidades de uso comum 

da terra “designam situações na quais o controle dos recursos básicos não é exercido livre e individualmente por 

um determinado grupo doméstico de pequenos produtores diretos ou por um de seus membros. Tal controle se dá 

através de normas específicas instituídas para além do código legal vigente e acatadas, de maneira consensual, 

nos meandros das relações sociais estabelecidas entre vários grupos familiares, que compõem uma unidade 

social” (ALMEIDA, 2008, p. 133). 
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articulação a partir da seguinte situação: o morador vai até a mata colher o fruto, em seguida, 

retorna a casa. Ali, ele transformará o caju em alimento para o “grupo doméstico” (FORTES, 

2011) ou para os animais do sítio, estabelecendo, assim, a conexão aludida acima entre a terra 

e o terreno, entre a mata e a casa. Para Emília Godoi (1999), essa vinculação entre posse 

familiar (terreno) e uso comum (terra), assume a forma de um “sistema de direitos 

combinados”, que regula as estratégias de apropriação do território e os usos dos recursos 

naturais por populações camponesas e tradicionais encontradas em diferentes regiões do 

Brasil.  

 

Figura 1 - Representação gráfica do sistema terra-terreno 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

Assim, argumento durante esta pesquisa que a terra e o terreno não podem ser 

reduzidos apenas a “espaços”, pois correspondem também a universos éticos regulados por 

relações de parentesco e “relações comunitárias” (WEBER, 2000, p. 25). De tal forma que o 

terreno está para a família assim como a terra está para a comunidade. Enquanto o terreno é o 

espaço formado a partir de relações de parentesco por consanguinidade ou por afinidade, isto 

é, por aqueles que animam a família, a terra é o espaço das relações entre aqueles que se 

encontram na condição social de morador, isto é, aqueles que animam a comunidade.  

A construção do objeto de estudo territorialidade pedral, se deu através de dados 

provenientes da observação do cotidiano dos moradores e de conversas informais e entrevistas 

pouco estruturadas com os interlocutores. A partir da observação, foi possível acompanhar e 

registrar in situ como o povo da Pedral utilizava espaços de posse familiar e de uso comum. A 

partir das conversas e entrevistas, foi possível ouvir e registrar as memórias sobre a relação 

com a terra e o terreno no passado. De modo que a combinação de observações com 

entrevistas, proporcionou um conhecimento das dimensões sincrônica e diacrônica dos usos e 

das lógicas que ordenam os espaços de uso comum e de posse familiar na Pedra do Sal. O uso 
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da palavra crônica no subtítulo do texto que o leitor tem em mãos, é, então, um esforço de 

conjugar as dimensões sin-crônica e dia-crônica numa única crônica, a crônica da 

territorialidade pedral.  

Construído, assim, o objeto territorialidade pedral e estabelecido como objetivo de 

pesquisa a sua compreensão, optei por estudar essa territorialidade através de duas 

perspectivas: 1) a da interação do morador com gente de fora e 2) a da interação do morador 

com outros moradores4. Isso porque durante meu estudo, compreendi que as apropriações do 

espaço eram, de alguma maneira, mediadas pelas interações estabelecidas entre os próprios 

moradores e destes com outros grupos sociais, como os donos de terra e os funcionários das 

empresas.  

Dessa forma, argumento que as relações de solidariedade e conflito estabelecidas entre 

os moradores do lugar com donos de terra no passado, assim como com os funcionários das 

empresas no presente, influíram nas maneiras que o povo da Pedral se apropriou da terra e do 

terreno ao longo do tempo5. Já do ponto de vista da interação entre os próprios moradores, 

afirmo que a constituição da terra e do terreno como lugares distintos, mas complementares, é 

resultado da imbricada teia social formada pelas relações entre parentes, vizinhos, amigos e 

com os animais domésticos e selvagens do lugar. A escolha por este enfoque, objetivou 

ressaltar a plasticidade envolvida na construção social da territorialidade pedral. Procurei, 

assim, evitar os determinismos geográficos ou ecológicos, para desenvolver uma perspectiva 

de inspiração interacionista e histórica, pois centrada nas ações recíprocas entre os moradores 

e a gente de fora ao longo do tempo.  

 

1.2 Os dados e as fontes 

 

Construí o texto aqui apresentado, valendo-se tanto de dados etnográficos como de 

 
4 “Interação” é um termo muito caro a sociologia simmeliana e aos seus herdeiros da primeira geração da Escola 

de Chicago. Nesta pesquisa, utilizo o termo interação no sentido de uma “reação recíproca entre duas ou mais 

pessoas em contato, uma estimulando a outra e ao mesmo tempo sendo estimuladas por esta. [Assim, a 

interação] produz, inter-relaciona, mantem em equilíbrio, modifica ou desintegra pessoas, grupos sociais e 

culturas” (PIERSON, 1981, p. 350).  
5 Solidariedade e conflito são aqui entendidas como formas de “sociação” (SIMMEL, 2011). Assim, não utilizo a 

palavra “solidariedade” como sinônimo de algo exclusivamente positivo, como os sentimentos de amor ou 

compaixão pelo o outro, como na ética cristã, mas em referência a ação recíproca entre pessoas, inclusive entre 

pessoas de estatutos diferentes, como o agregado e o dono de terras, capaz de criar laços de interdependência 

entre pessoas localizadas em diferentes estratos da hierarquia social. Também não utilizo a palavra “conflito” 

como sinônimo de algo negativo, como derivado da desordem ou da anomia existente em uma dada figuração 

social, mas como algo constituinte da própria socialização dos indivíduos e do grupos sociais. Assim, 

compreendo que conflito e solidariedade constituem formas possíveis de ações reciprocas entre pessoas e grupos 

sociais.   
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fontes históricas. A própria pesquisa de campo havia me colocado problemas de história6. 

Nesse sentido, busquei articular etnografia e história na escrita desta pesquisa, principalmente, 

mas não somente, na Parte I, na qual ensejo um diálogo entre as narrativas de fundação do 

povoado pelos interlocutores com os documentos provenientes da historiografia e da imprensa 

oitocentista piauiense sobre o povoamento de Ilha Grande. Os dados etnográficas são 

trabalhadas ao longo do texto e foram a partir deles que emergiram as questões sociológicas e 

históricas tratadas nesta pesquisa, como as características da territorialidade dos moradores e 

o funcionamento do sistema terra-terreno.  

 Contudo, acho importante definir melhor ao leitor, o que estou entendendo por “dados 

etnográficos” e por “fontes históricas” no contexto de minha pesquisa. Por dados etnográficos 

(BEAUD e WEBER, 2014), estou me referindo a um corpus formado por notas e diários de 

campo, genealogias, transcrições de entrevistas e fotografias produzidas por mim a partir da 

interação com os moradores da Pedra do Sal, ao alternar visitas e residência no povoado, entre 

os anos de 2015 e 2019. Também incluo aí, as genealogias e narrativas dos moradores regis-

tradas por outros pesquisadores7.  

 Por fontes históricas (BARROS, 2012), refiro-me a um outro corpus, formado por 

mapas, jornais, crônicas de viajantes e relatos de navegação do Delta do Parnaíba, assim como 

por relatórios e ofícios que versam sobre a regularização fundiária e a compra e venda de ter-

ras em Ilha Grande de Santa Isabel. Tais documentos provêm da historiografia piauiense, da 

Secretaria do Patrimônio da União do Piauí e da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional8.   

 

 

 

 

 
6 Minha busca por fontes históricas para esta pesquisa iniciou-se quando constatei que os relatos de moradores e 

donos de terra se opunham sobre a fundação do povoado, isto é, sobre quem havia chegado primeiro àquela parte 

de Ilha Grande, se teria sido os pescadores, dos quais descendem os moradores atuais, ou se teria sido os 

criadores de gado, dos quais descende a família Silva. Com a consulta a historiografia piauiense e a periódicos 

oitocentistas, foi possível reconstruir alguns episódios do processo de povoamento da Ilha e da fundação do 

povoado. 
7  Para Beaud e Weber (2014, p. 153), o pesquisador de campo tem a seu dispor na produção de dados 

etnográficos, “três ferramentas: a escrita, a anotação e a transcrição que transformam a pesquisa, as entrevistas e 

as impressões em documentos; que os tornam objetivos; que permitem o distanciamento, o recuo, a colocação às 

claras (..)” desses próprios dados.  
8 Para Barros (2012, p. 130), fontes históricas podem ser definidas como “tudo aquilo que, produzido pelo 

homem ou trazendo vestígios de sua interferência, pode nos proporcionar um acesso à compreensão do passado 

humano. Neste sentido, são fontes históricas tanto os já tradicionais documentos textuais (crônicas, memórias, 

registros cartoriais, processos criminais, cartas legislativas, obras de literatura, correspondências públicas e 

privadas e tantos mais) como também quaisquer outros que possam fornecer um testemunho ou um discurso 

proveniente do passado humano, da realidade um dia vivida e que se apresenta como relevante para o presente 

do historiador”.  



26 
 

1.3 Morfologia social do lócus de pesquisa 

 

Figura 2 – Mapa de localização do município de Parnaíba, Piauí, Brasil.  

 

Fonte: Vieira e Loiola, 2014. 

 

O lócus de minha pesquisa foi o povoado da Pedra do Sal, contudo, ele está contido na 

Ilha Grande de Santa Isabel, que, por sua vez, faz parte do litoral do Piauí e do Delta do Rio 

Parnaíba. A seguir, apresento ao leitor algumas informações sobre a geografia, a ecologia e a 

demografia do contexto no qual está inserido o povoado Pedra do Sal.  

O litoral do Piauí possui extensão de 66Km, representando, assim, 0,98% da costa bra-

sileira e constituindo-se no menor litoral do país. Está dividido administrativamente em quatro 

municípios costeiros nos quais habitam onze comunidades pesqueiras. A pesca na região é 

artesanal e oriunda de embarcações de pequeno porte, entre oito a doze metros de comprimen-

to, com propulsão a remo, vela ou motor. Entre 1996 e 2005, a média da produção do pesca-

do, que incluía peixes, crustáceos e moluscos foi de 2.000 toneladas (NETO, 2016, p. 16).  

O litoral piauiense está situado no Delta do Parnaíba, um arquipélago formado por oi-

tenta ilhas. O Delta se estende de parte continental do Ceará até o Maranhão, englobando todo 

o litoral piauiense que está situado entre esses dois estados. Por sua vez, encontra-se enqua-

drado na Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, criada em 1996 por decreto do go-

verno federal e que abrange 313.809ha de bioma marinho costeiro e 5km de mar territorial 

(VIEIRA, LOIOLA, 2014, p. 64). 
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A Ilha Grande de Santa Isabel, onde está situada a Pedra do Sal, é uma ilha costeira 

que tem ao Norte as águas salgadas do Oceano Atlântico e ao Sul a Ilha dos Poções, separada 

dela pelas águas barrentas do Rio Parnaíba. A Oeste tem a Ilha das Batatas, separada dela pelo 

igarapé do Urubu e a Ilha das Canárias, separada pelo mesmo Rio Parnaíba. A Noroeste, entre 

Ilha Grande e a das Canárias, encontra-se a Ilha Trindade, da qual é separada da de Santa Isa-

bel pelo igarapé Trindade. A Leste está a Barra do Igaraçu, que separa Ilha Grande do muni-

cípio piauiense de Luís Correia. Da barra das Canárias, do local que os moradores chamam de 

Pontal, até o extremo Leste do litoral da Ilha, que fica na barra do Igaraçu, nomeado pelos 

moradores de Canto do Vieira, são cerca de 24km da ilha que encontram o Oceano Atlântico, 

representando por volta de 35% do litoral piauiense9.  

A Ilha Grande de Santa Isabel é a maior do Delta do Parnaíba, possuindo uma área de 

240 km², dos quais 122km² pertencem a administração do município de Ilha Grande do Piauí, 

englobando os bairros Morros da Mariana, Cal, Tatus, Baixão e São Vicente de Paula, que 

somam uma população de 8.914 habitantes. Os outros 118km² correspondem a parte não con-

tinental do município de Parnaíba, formado pelos bairros Paraíso, Vazantinha, Fazendinha e 

por sua zona rural, Pedra do Sal, Barro Vermelho e Labino, com uma população total estima-

da em 7.831 habitantes (CIA, 2012, p. 06-07). Em 1975, foi inaugurada a Ponte Simplício 

Dias da Silva, que ligou por via terrestre a ilha ao município de Parnaíba. Esta Ponte substi-

tuiu a travessia em barco ou por canoa guiada por vareiro sob o Rio Igaraçu, afluente do Rio 

Parnaíba, tornando mais rápido a comunicação entre a ilha e a cidade.  

As práticas econômicas dos habitantes da ilha giram em torno da pesca artesanal em 

água doce e salgada, catas de caranguejo e marisco, agropecuária, extrativismo do pó cerífero, 

artesanato feito com a palha, linho, talo da carnaúba e argila, beneficiamentos do caju e cajuí, 

extração de frutos nativos, além de  atividades voltadas ao turismo como condutores de turis-

tas e hospedarias domiciliares, assim como na oferta de serviços através de bares e restauran-

tes (CIA, 2012, p. 08). Assume também importância na vida econômica de seus habitantes o 

programa social Bolsa Família e o Seguro Defeso do pescador artesanal, que complementam a 

renda advinda do extrativismo. As atividades extrativas dão a tônica da economia da ilha, 

abastecendo Parnaíba, o que levou cronistas daquele município a perceberem Ilha Grande de 

Santa Isabel como o “celeiro da região” (OLIVEIRA, 2017, p. 58).  

Para a prefeitura de Parnaíba, a Pedra do Sal é parte do bairro rural de Ilha Grande de 

Santa Isabel e a “praia dos parnaibanos”, que se encontra distante 16km do centro urbano da 

 
9 Todas essas barras e rios são afluentes do “Velho Monge”, o Rio Parnaíba, que possui alto, médio e baixo 

curso, percorrendo do Sul ao Norte do Piauí e desaguando no Oceano Atlântico.  
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municipalidade e cujo o acesso se dá através da Ponte Simplício Dias da Silva e da PI-116, 

atualmente asfaltada em todo o percurso da ilha. A Pedral, como é chamada por moradores e 

parnaibanos, contabilizava em 2012 uma população de 980 habitantes agrupados em 190 fa-

mílias, cujos membros eram ativos na pesca, no extrativismo do caju, na agricultura familiar, 

na criação de animais e uma parcela menor estava ocupada no trabalho doméstico e na cons-

trução civil (BEZERRA, 2016).  

Figura 3 - Visão por satélite da Pedra do Sal. 

 

Legenda: o polígono em vermelho demarca os 288 hectares que correspondem a área de moradia e demais servi-

ços no povoado. 

Fonte: e-mail de Marcelo do MPP, julho de 2018.  
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A Pedra do Sal é o único lugar da ilha com povoamento que encontra o Oceano Atlân-

tico, possuindo uma faixa de praia com extensão de 8 km que é utilizada tanto por moradores 

como por turistas. Em 288 hectares estão alocados os aparelhos públicos de saúde e educação, 

a associação de moradores e o cemitério comunitário, a capela Bom Jesus dos Navegantes e a 

Assembleia de Deus, bares e quitandas e aproximadamente 350 casas. Três eventos marcam o 

calendário local, o carnaval na praia entre fevereiro e março, que depende de iniciativa da 

prefeitura de Parnaíba, algo que gera incertezas da realização do evento entre os moradores. A 

Festa do Padroeiro Bom Jesus dos Navegantes ocorre em julho e é constituída de uma procis-

são que sai da Capela Bom Jesus dos Navegantes e percorre trecho da PI-116, identificado 

como estrada da Pedra do Sal, na qual é celebrada a Santa Missa de Encerramento. O último 

evento é a Festa de Ano Novo na praia, realizada na passagem de ano com bandas ou apare-

lhagem de som disponibilizadas pela prefeitura de Parnaíba. 

 

1.4 Chegada à Pedra do Sal  

 

 Em Abril de 2014, Ricardo e Ângela, amigos meus de Parnaíba, no Piauí, haviam 

comentado sobre a disputa por terras entre moradores e empresas dos ramos de energia e 

turismo na Pedra do Sal. Apesar de não residirem lá, eles participaram dos protestos contra as 

empresas instalados no lugar e, na condição de militantes sociais, estabeleceram alianças com 

os moradores, organizados na Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal. Em 

2015, sabendo que eu estava procurando um campo para uma pesquisa de doutorado em torno 

de conflitos territoriais, meus amigos convidaram-me a conhecer o lugar. 

 Na noite do dia 22 de maio de 2015, embarquei num ônibus em Fortaleza em direção a 

cidade de Parnaíba. Eram altas as expectativas naquele momento, reveria os amigos e iniciaria 

um novo projeto de pesquisa. A viagem durou em torno de 10 horas, de modo que cheguei ao 

destino na manhã do dia 23 daquele mês, era sábado. Ricardo e Ângela convidaram-me a 

hospedar-se na casa deles durante o fim de semana. Já na tarde daquele dia, fomos de carro 

para uma reunião na Pedra do Sal. Passamos pela ponte sobre o Rio Igaraçu, que liga a cidade 

de Parnaíba ao bairro de Ilha Grande de Santa Isabel. No percurso, avistei uma placa que dizia 

estarmos na Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba. 
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Figura 4 - Ponte Simplício Dias da Silva. 

 

Legenda: a Ponte vista do Porto das Barcas em Parnaíba. Ela foi inaugurada em 10 de março de 1975, pelo então 

governador Alberto Tavares Silva e pelo ministro da época João Paulo dos Reis Velloso. Anteriormente a sua 

construção, a travessia entre a ilha e o continente era realizada pelos vareiros que em suas canoas conduziam os 

passageiros (ver Figura 12). 

Fonte: Acervo do autor, maio de 2015. 

 

 Passamos por trechos onde se localizava próximo a pista várias casas de alvenaria e 

algumas de taipa, alguns bares e restaurantes, clubes e praças, igrejas evangélicas e católicas, 

uma padaria e escolas, campos de várzea para a prática do futebol e outros trechos apenas 

com lagoas, animais e vegetação, predominantemente carnaubais, além dos aerogeradores de 

energia eólica, que passavam a ser mais presentes na paisagem à medida em que nos 

aproximávamos da Pedra do Sal.  
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Figura 5 - Paisagem de Ilha Grande, em trecho próximo à Pedra do Sal 

 

Fonte: Acervo do autor, maio de 2015. 

  

 Aqueles diversos equipamentos acima citados, pertenciam a Fazendinha, Vazantinha e 

Labino, comunidades que estão localizadas entre o Centro de Parnaíba e a Praia da Pedra do 

Sal. Demorou cerca de vinte e cinco minutos o deslocamento de carro entre a zona urbana de 

Parnaíba, local de residência de meus amigos, e a praia da Pedra do Sal, local da reunião com 

os moradores. Ao chegarmos ao lugar, fui apresentado a Norma, que à época era a presidente 

da Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal. Expliquei a ela meu interesse em 

pesquisar o conflito territorial entre os moradores e as empresas. Ela foi receptiva a minha 

proposta e convidou-me a participar das reuniões que ocorreriam naquele fim de semana.  
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Figura 6 - Dia de oficina na Associação de Moradores e Pescadores 

 

Legenda: À esquerda, estudantes de direito da UFPI, ao centro e à direita, moradores da Pedra do Sal.  

Fonte: Acervo do autor, maio de 2015. 

 

 Minha entrada em “campo” se deu, então, através da Associação e isso reforçou as 

minhas primeiras questões de pesquisa, que se concentravam nos conflitos territoriais. Como 

os moradores estavam vindo de um período de protestos contra as empresas instaladas no 

lugar, e como as reuniões eram realizadas na Associação, existia um forte esprit de corps entre 

eles. As intervenções na Associação eram, em geral, bastante combativas, pois focalizava os 

conflitos de terra, sejam os antigos, com a família Silva, sejam os daquele momento, com as 

empresas.  

 Foi após uma estadia de três meses no lugar, no ano de 2016, que meu tema de 

pesquisa passou a ser a territorialidade pedral. Este foi um período em que as mobilizações 

dos moradores haviam cessado em relação aos conflitos por terra, e, no qual, eu passei a 

acompanhar o dia a dia deles na mata e em casa, o que me colocou em contato com outras 

questões formuladas pelos moradores. Assim, da Associação para o mato, minha perspectiva 
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de pesquisa se alterou do conflito para a territorialidade10.    

 

1.5 Dias na Ilha  

 

 O trabalho de campo na Pedra do Sal, realizou-se entre os anos de 2015 e 2019. Nesse 

período, alternei “visitas” e “residências” no povoado. Por visitas, estou nomeando aqueles 

momentos em que, alojado em Parnaíba, ia até a Pedra do Sal, encontrar os interlocutores de 

pesquisa e depois voltava para meu alojamento11. Por residência, me refiro aos momentos em 

que me alojei no próprio povoado, no quarto de número cinco da pousada Sítio O Garoto.  

 As visitas iniciaram-se em 2015, nos dias 23 e 24 de maio, quando participei de 

oficinas na Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal. Essas oficinas eram 

momentos de diálogo entre os moradores, militantes sociais de Parnaíba e um grupo de 

assessoria jurídica popular da Universidade Federal do Piauí. Nessas oficinas, eram recolhidos 

depoimentos dos moradores e elaboradas demandas no campo jurídico, assim como 

elaboradas formas de luta pelo território12.  

 No dia 7 de junho de 2015, ocorreu outra visita, dessa vez ao Morro dos Urubus e as 

instalações de um dos parques da Omega Energia. Neste dia, estive na companhia de dona 

Norma, Ângela, Ricardo, o filho deles e minha companheira Suzi. Em 11 de julho de 2015, 

participei de mais uma oficina, dessa vez o tema foi “territorialidade”13. Em 2016, no dia 9 de 

abril, visitei mais ume vez o povoado e entrevistei Norma em sua casa. Nesse período, as 

oficinas já não ocorriam e a luta dos moradores havia arrefecido.  

 No período que vai de 23 de maio de 2015 à 9 de abril de 2016, foram produzidos 

cadernos de campo formados por anotações tomadas durante a observação das três oficinas, 

da visita ao parque da Omega e da entrevista com Norma. A partir da memória e da releitura 

das notas, construí os diários de campo. Foram produzidas seis entradas no diário de campo, 

correspondentes as já citadas datas desse período de pesquisa. A partir desses registros, pude  

refletir sobre eventos observados, sobre as conversar com os moradores, sobre questões 

teóricas e desafios práticos postos pela pesquisa, assim como identificar potenciais 

interlocutores.  

 
10 Mais adiante nesta introdução, narro o meu percurso de pesquisa na Pedra do Sal e como se operou essa 

transição do conflito para a territorialidade enquanto questão de pesquisa. 
11 Tive dois alojamentos em Parnaíba, a casa de Ricardo e Ângela e a do meu xará Rafael, amigo de meus 

amigos, que me ofereceu um quarto em sua casa, num período em que Ricardo e Ângela não se encontravam em 

Parnaíba. 
12 Os temas trabalhados naqueles dias foram “regularização fundiária” e “comunidade tradicional”. 
13 Mesmo tendo participado dessa oficina sobre territorialidade, meu tema de investigação ainda era a questão do 

conflito territorial. Foi somente em 2016, que mudei o foco da pesquisa. 
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 Gravei em áudio, com o consentimento dos participantes, os diálogos entre os 

moradores, o grupo de assessoria jurídica e os militantes de Parnaíba durante as três oficinas 

das quais participei. As gravações possuem entre duas e três horas de duração. A audição e a 

transcrição delas possibilitou o acesso a informações detalhadas sobre o que foi anotado no 

caderno e no diário de campo. A entrevista com Norma também foi registrada em gravação de 

áudio. Fotografei as oficinas, as casas dos moradores, as instituições locais como a Igreja 

Nossa Senhora dos Navegantes, a associação comunitária, assim como lagoas, a praia e um 

dos parques eólicos da Omega. Ao todo, foram produzidas 168 fotos, arquivadas em três 

pastas no computador e nomeadas com as datas em que foram tiradas.  

 No ano de 2016, reside no lugar entre os dias 16 de agosto e 22 de novembro, no 

quarto de número cinco da pousada Sítio Zé Garoto. Foi Norma, a mais antiga interlocutora 

nessa pesquisa, junto a Ricardo e Ângela, que sondaram no povoado, as pousadas existentes e  

encontraram na pousada de Zé uma opção condizente com minha condição financeira. 

Durante esse período, acompanhei o cotidiano da família de seu Zé e dona Irene, participei de 

aniversário, almoços, merendas e jantares. Muitas foram as conversas com Zé e os amigos da 

família vindos de comunidades vizinhas como Tatus, Cal e com os parentes vindos de 

Fortaleza. Pude observar os preparativos das viagens para consultas médicas em Teresina, 

algo comum na vida de meus interlocutores de mais idade, peguei carona com eles de moto ou 

de carro para comprar mantimentos em Parnaíba. Assisti a uma assembleia do Movimento de 

Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), que ocorreu no salão da pousada, assim como 

reuniões sobre o seguro defeso dos pescadores com advogados do Ministério Público.  
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Figura 7 - Reunião do MPP no salão da Pousada Sítio O Garoto. 

 

Fonte: Acervo do autor, setembro de 2016 

 

 Nesse período, conheci e passei a visitar a casa de Eli e Francisco para conversar e, em 

outras ocasiões, para ir pegar caju. Saíamos às 4:30h da manhã, andando sobre morros, 

passando por cercas e varedas em busca dos cajueiros previamente selecionados por Eli. 

Visitei algumas vezes Norma, para conversar sobre a pesquisa e a vida. Conheci o Morro do 

Gemedor com Mayla, filha de Norma, o seu namorado e mais um grupo de jovens locais. 

Nesse período, Remildo, filho de Zé, me levou em seu quadriciclo ao extremo-leste do litoral 

da ilha, para conhecer o lugar chamado Canto do Vieira. 

 Realizei dez entrevistas com diferentes moradores e com um funcionário de uma das 

empresas de energia durante essa residência em campo. A duração das entrevistas variaram 

entre vinte minutos e 2:40h. Elas foram registradas em áudio, com o consentimento dos 

entrevistados, e não possuíam um roteiro fixo, apenas algumas perguntas elaboradas 

anteriormente ou no momento da entrevista, que geravam temas de conversa. Quando eu 

estava em meu quarto à noite, escrevia os diários de campo. Estes foram produzidos de duas 

formas: uma parte em dois cadernos, num total de 23 páginas manuscritas, e outra parte 

digitada no computador, no programa Word, com um total de 53 páginas em fonte Times New 

Roman, tamanho 12 e espaçamento simples.  

 Existem muitas fotos dessa fase do trabalho. São fotos dos moradores, de casas, 

cercas, pistas, varedas, morros, reuniões. São fotos de pescadores na praia e na lagoa, de Eli e 
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Francisco pegando caju, dos familiares de Zé Garoto em tarefas cotidianas, como fazendo 

uma rede para pesca ou cuidando dos animais no quintal, recebendo visitas e conversando no 

salão da pousada. Foi produzida um total de 1.704 fotos, separadas pela data em que foram 

tiradas e por temas, tais como casas, cercas, praia, ida ao caju entre outros.  

 Em 2017, fiz mais uma residência no campo, que foi do dia 22 de novembro ao dia 20 

de dezembro. Nesse período, realizei mais quatro entrevistas e fui colher caju, mais uma vez, 

com Eli e Francisco. Fiz duas caminhadas guiadas por interlocutores, uma pelo lado brabo da 

praia da Pedra do Sal14 com Francisco, que me levou até o Morro da Baleia, e outra pelo 

carrasco com Buchudo, que me levou até o Bom Jesus, antigo lugar de morada de seus pais, e 

que no período em que lá estive não era mais habitado, tendo se tornado um cercado para a 

criação de gado por um membro da família Silva. Nesse período, Remildo me levou em seu 

quadriciclo a extremidade-oeste do litoral da ilha, ao lugar denominado Pontal, que achava-se 

sem habitação e utilizado pelos moradores para pesca. Ainda participei de um bingo na 

Vazantinha com os familiares de Zé, e fui até os Morros da Mariana com eles, visitar a casa de 

dois parentes.  

 Em 2018, fiz uma visita e uma estadia de dois dias no lugar. Meus planos era me 

hospedar em Parnaíba e visitar os moradores na Pedra do Sal, mas Irene e Zé me convidaram 

para ficar na pousada, dessa vez, como convidado e não como hóspede. Assim, fiz uma visita 

ao povoado no dia 17 de dezembro e nos dias 18 e 19 permaneci lá, indo embora na noite do 

dia 19 para Fortaleza. Durante esses dias, também pude conhecer e conversar com Marcelo 

nas dependências da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Ele era um militante 

paranaense da Pastoral dos Pescadores, há alguns anos assessorando os pescadores de Ilha 

Grande.  

 No dia 26 de agosto de 2019, fiz uma breve visita a Eli e Francisco, a Seu Buchudo, a 

Norma e Mayla e a família de Irene e Zé Garoto, interlocutores de pesquisa que haviam se 

tornado amigos nesses anos. Ainda tive a oportunidade de na casa de Zé, reencontrar e 

conversar com Batistinha, liderança local do Movimento de Pescadoras e Pescadores 

Artesanais, que havia entrevistado em 2016. 

 Assim, o trabalho de campo para este texto foi feito entre “residências” e “visitas”. Ao 

total, foram realizadas 7 visitas no período 2015-2019. As residências em campo 

contabilizaram um total de 126 dias, que correspondem a 17 semanas, o que arredondado para 

 
14 Os moradores do lugar, dividem a praia em duas porções a partir de um conjunto de rochedos existente no 

lugar. À leste dos rochedos, fica a praia ou lado brabo, que possui esse nome em decorrência de suas águas 

agitadas. À oeste, está o lado ou praia mansa, cujo nome advém de suas águas calmas. Uma descrição mais 

detalhada da praia da Pedra do Sal se encontra nessa introdução, na parte chamada de “Vocabulário pedral”. 
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cima são 5 meses ou 3.023 horas de permanência em campo. Uma coisa interessante sobre os 

períodos de residência no campo, é que estando lá, por assim dizer, vinte e quatro horas por 

dia, experimentava uma sensação dúbia. Parecia, ao mesmo tempo, que eu estava a todo 

momento fazendo trabalho de campo e que não estava fazendo trabalho de campo algum. No 

mais, anotar no caderno de campo e elaborar o diário no fim do dia, reafirmavam ritualmente 

a pesquisa ali realizada.  

 

1.6 Trabalho de corpo 

 

“Por observação participante, eu quero dizer uma 

técnica que não seria a única técnica que um estudo 

empregaria, não seria uma técnica que seria útil para 

qualquer estudo, mas é uma técnica que você pode 

utilizar em alguns estudos. Parece-me que se trata de 

obter dados, sujeitando a si mesmo, ao seu próprio 

corpo e à sua própria personalidade, e à sua própria 

situação social, ao conjunto de contingências que atuam 

sobre um conjunto de indivíduos, para que você possa 

adentrar física e ecologicamente no círculo de resposta à 

sua situação social, ou sua situação de trabalho, ou sua 

situação étnica, ou qualquer outra coisa. De modo que 

você está perto deles enquanto eles estão respondendo 

ao que a vida faz com eles.” (GOFFMAN, 1989, p. 125-

126). 

 

 O trabalho de campo para esta pesquisa foi realizado movimentando-se por Ilha Gran-

de com os moradores da Pedra do Sal. Contudo, este trabalho começou entre as quatro pare-

des da Associação de Moradores, observando e interagindo com os interlocutores durante 

reuniões sobre a luta por território com as empresas. Em seguida, dirigi-me para as casas, as 

casas de diferentes pessoas para conversas e entrevistas e, depois, houve as caminhadas pelo 

mato, mas não qualquer mato, mas aquele que Eli e Chico me apresentaram com caju e histó-

rias de espíritos. O trabalho de campo também foi feito de passeios com Remildo pelo Pontal 

e o Canto do Vieira, os dois extremos do litoral da ilha, mas não foi qualquer passeio, mas um 

passeio de quadriciclo por dunas, mangue e praia. Nós dois com facões a tiracolo, empresta-

dos pelo pai dele para nos protegermos de qualquer eventualidade.  

  



38 
 

Figura 8 - Caminhada pelo carrasco com Buchudo 

 

Fonte: Acervo do autor, dezembro de 2017. 

 

 Percorri o carrasco com Buchudo, um carrasco impregnado de galhos secos de árvores 

e de memórias sobre seus pais, sobre os antigos donos de terra, sobre campos de futebol e 

seus times que não mais existem. Depois, voltei para as casas novamente, para, em seguida, ir 

para o mato mais uma vez e terminar com uma caminhada pela praia num dia nublado com 

Chico contando-me seus projetos para depois de uma cirurgia a qual se submeteria em Teresi-

na. Foi por causa de tantos passeios, caminhadas e idas junto aos meus interlocutores ao mato 

em busca de caju ou de uma casca de aumeixa para um chá, que percebi que movimentar-se 

por Ilha Grande, entre a casa e a mata, entre a lagoa e o mar, entre a terra e o terreno, era par-

te da vida vivida no litoral do Piauí pela povo da Pedral. Foi quando me pus a caminhar com 

meus interlocutores, que compreendi que caminhar, andar, entrar e sair faz parte da relação 

deles com o povoado e com a ilha. 

 Assim, a condição para a escrita deste texto foi a caminhada, e a caminhada foi uma 

condição para a compreensão do mundo de meus interlocutores. O trabalho de campo funcio-

nou, em parte, como um trabalho de corpo, porque a maneira mais conveniente de ouvir e 

anotar certos pensamentos de meus interlocutores era estando com eles por onde eles costu-

mam entrar e sair, subir e descer, parar e atravessar. E todas essas idas e vindas entre man-

gues, matas, carrascos e lagoas implicou em deslocamento de meu corpo e de meu ponto de 
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vista, resultando em um texto construído pelas mãos, mas através dos pés, porque, assim, de-

mandava uma pesquisa entre pessoas que tanto andam.  

 Nesses termos, pode-se pensar a escrita que deriva do trabalho de campo como uma 

escrita que se faz com o corpo, que é produzida por um corpo que se move entre lugares, entre 

outros corpos, entre pontos de vista. Junto às pessoas da Pedra do Sal, aprendi uma coisa que 

os manuais de antropologia não haviam me contado, que o trabalho de campo não se resume 

apenas a uma prática atenta e sensível de observação, pressuposto de qualquer descrição dita 

densa. Este tipo de pesquisa também treina o corpo e através dele, os cinco sentidos a ele as-

sociados, de modo que o trabalho de campo é um trabalho de corpo.   

 

1.7 Um vocabulário pedral 

  

“O mundo não tem nenhuma obrigação de corresponder 

às categorias por meio das quais é pensado – ainda que, 

como disse Durkheim, só possa existir para as pessoas 

da maneira como é pensado”. (SAHLINS, 2003, p. 316). 

 

A Pedra do Sal é um povoado, mas seus moradores também a descrevem como comu-

nidade. Às vezes é percebida como lugar esquecido, outras vezes como tendo recebido bas-

tante gente de fora. Por lá, morador é palavra que designa quem mora na Pedra do Sal e pos-

sui uma parentela no lugar. Alguém que lá não nasceu, mas constituiu família e reside é con-

siderado morador, como os que migraram de povoados vizinhos ou se estabeleceram casando-

se com nativos.  

Aqueles que possuem casa de veraneio e realizam visita em período de férias são cha-

mados de gente de fora, expressão que engloba o turista, o parnaibano ou o teresinense, esse 

outro da cidade. O oposto deste é o filho do lugar, expressão local que designa entre os mora-

dores aqueles que nasceram e se criaram no povoado, denotando, assim, uma “imagem de 

nós” configuradora de “ordem hierárquica” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 38-44) na valoriza-

ção da origem e da permanência prolongada na Pedra do Sal, elementos sociais e temporais 

que distinguem socialmente no interior da comunidade a pessoa do filho do lugar em relação 

a pessoa do “simples” morador.   

A Pedra do Sal faz limite ao Sudeste com o povoado do Labino e a Oeste com os Mor-

ros da Mariana, lugar mais densamente povoado e urbanizado de Ilha Grande de Santa Isabel, 

elevado à categoria de município em 1997 com o nome de Ilha Grande do Piauí, ainda que no 

vocabulário dos ilhéus continue sendo chamada apenas de os Morros. A palavra ilha é utiliza-
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da pelo morador para referir-se a Ilha Grande de Santa Isabel, uma unidade que engloba os 

povoados de Fazendinha, Vazantinha, Labino, a própria Pedral e o município de Ilha Grande 

do Piauí.  

Apesar da Pedra do Sal pertencer administrativamente ao município de Parnaíba, está 

na Pedral é percebido como está “fora” da cidade, mas “dentro” da ilha, sendo comum ouvir 

dos ilhéus, “vou a Parnaíba”. Ir a Parnaíba é ir até o hospital, ao colégio, ao comércio, a ro-

doviária. Assim, o povoado é percebido por seus habitantes como englobado por Ilha Grande 

de Santa Isabel e não pelo município de Parnaíba, que assume a posição desse outro (lugar), a 

cidade, na cosmografia do povo da Pedral. 

No vocabulário ilhéu, comunidade é palavra cuja conotação é sociológica, já povoado 

possui sentido mais geográfico. A primeira é utilizada, por exemplo, em histórias sobre a luta 

com a família Silva, que se reivindica donos de terra, termo utilizado pelo morador com certa 

ironia. Comunidade é também palavra recorrente nas narrativas sobre a luta desencadeada 

com a chegada dos empreendimentos. A palavra povoado é mais comumente encontrada em 

histórias sobre o lugar, sua paisagem de praia, mangue, dunas e matas. Pode-se dizer que a 

comunidade está para as pessoas, assim como o povoado está para o lugar.  

As palavras empreendimento ou empresa englobam os diversos projetos econômicos 

instalados ou em vias de instalação por gente de fora, podendo referir-se a parques eólicos, 

criatório de camarão ou demarcações de terra para a construção de resorts de luxo. Já empre-

endedor engloba o dono do empreendimento, geralmente um gringo nunca visto no lugar, mas 

principalmente é utilizado na “navegação cotidiana” (COMERFORD, 2003) da ilha para refe-

rir-se aquele que aparece como o chefe, o que dá ordens a funcionário, podendo ser apenas 

alguém do setor administrativo de alguns dos empreendimentos. O chefe é o antinômico da-

quele que ocupa emprego baixo como guarda, pedreiro ou o auxiliar de serviços gerais, esses 

são os que recebem ordens, alguns desses são moradores da Pedra do Sal.  

Na Pedra do Sal, as “categorias de direção” (REDFIELD, 1962, p. 57) são descritas 

em termos de altitude, baixo e cima. Quanto mais próximo a praia, está-se em cima, quanto 

mais distante dela, está-se em baixo. A fronteira com o povoado Labino é o limite da área 

identificada como baixo, enquanto o mar é o limite da área identificada como cima. A palavra 

cima indica a direção da praia. Lá localizam-se o farol inaugurado em 1873 por sobre os ro-

chedos a beira mar, a Pescada, estabelecimento onde é negociado o pescado para abastecer 

Parnaíba, a maioria dos bares e pousadas que atendem a turistas, a menor parte das casas de 

pescadores e a maior parte da casas de gente de fora, a escola de ensino fundamental, o posto 
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policial (abandonado), a caixa d’água, o posto de saúde, quadra de futsal, campo de areia de 

futebol, os empreendimentos de carcinicultura, turismo e energia eólica.  

Na parte de baixo, localiza-se a maioria das habitações dos moradores, o cemitério 

comunitário, uma creche municipal, bares que atendem preferencialmente a moradores, qui-

tandas, posto de assistência social, associação de moradores, a capela, uma igreja evangélica, 

o Clube Zeca Militão, uma venda de artesanato local, um cabeleireiro, uma borracharia e uma 

pousada. O baixo é onde está localizado a maioria dos espaços voltados a vida “interna” do 

povoado, é onde o visitante encontrará os aspectos mais distintamente rurais do lugar, enquan-

to o cima abriga espaços destinados majoritariamente a “servir” gente de fora, uma área com 

vocação mais cosmopolita.  

As casas são classificadas como casas de pescador e casas de parnaibano ou teresi-

nense ou, em geral, de gente de fora. Com a chegada dos empreendimentos, houve uma busca 

por terrenos na Pedra do Sal, o que gerou venda de lotes de moradores para gente de fora, 

parte delas em contratos verbais e negociações não ordenadas pelos preços do mercado imobi-

liário, vide não existir uma regularização fundiário no lugar e os moradores não possuírem 

títulos de propriedade. Enquanto a casa de gente de fora é aquela cuja a arquitetura diferencia-

se do padrão de casas do lugar por usar materiais provenientes preferencialmente das lojas de 

construção do centro de Parnaíba, a casa de pescador é aquela entendida como mais simples, 

na qual nem todos os materiais vieram das lojas, mas também da natureza, como carnaúbas, 

talos de madeira, areia da praia.  

Contudo, ainda que casas de pescador e casa de gente de fora sejam percebidas como 

diferentes, elas podem ocupar o espaço de uma mesma quadra, guardando, assim, certa pro-

ximidade espacial. Algo que não ocorre com a chamada favela, lugar de casas mais simples do 

que as de pescador e percebidas como aquelas que ficam lá trás e que possuem um status in-

ferior na ordem social local, o que denota certa distância que é muito mais social do que espa-

cial entre os próprios moradores.  

Essa distância, apesar de não impedir relações sociais entre os da casa de pescador e 

os da favela, são reafirmadas no cotidiano, como no dia em que uma menina de 10 anos de 

idade me contou que seu irmão mais novo brincava com os meninos da favela. Ainda que se 

brinquem juntos, não se desfazem os marcadores nativos de diferença. No período do trabalho 

de campo (2015-2018), os materiais utilizados nas casas incluíam palha, barro, tijolo e telha, 

existindo casa de tijolo com cobertura de telha, modelo predominante nas casas de gente de 

fora e dos moradores e casa de tijolo com cobertura de palha, casa de taipa com cobertura de 

telha e casa de taipa com cobertura de palha. 
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Na classificação territorial dos moradores existem duas categorias, terra e terreno, que 

são opostas, mas complementares, que englobam uma miríade de outros termos referentes a 

lugares. A palavra terra engloba os lugares de uso comum, como a praia, o mague, a mata, 

lagoas e o baixão. Já o terreno identifica aqueles que são de uso familiar, como a casa, o quin-

tal, o cercado, o sítio. Pode-se afirmar que a terra está para a comunidade assim como o ter-

reno está para a família. Enquanto o uso da terra é ordenado por regras consuetudinárias que 

não estão escritas em parte alguma, mas estão inscritas nas práticas da caça, da pesca e do 

extrativismo, o terreno é organizado pelas relações de parentesco, notadamente aquelas esta-

belecidas entre o pai e os filhos, que ordenam as práticas de divisão do terreno após o casa-

mento do filho, da filha ou o nascimento dos netos.  

Assim, pode-se falar de um “arranjo terra-terreno” como um “sistema de direitos com-

binados” (GODOI, 1999) configurado pelos usos e percepções do território, no qual o mora-

dor ordena oposições simbólicas e complementariedades econômicas entre um espaço de tra-

balho familiar como o terreno e um espaço da vida em comunidade como a terra. A territoria-

lidade expressa-se na combinação da posse familiar do terreno e do uso comum da terra or-

denados respectivamente por códigos como os das regras de parentesco e o das regras consue-

tudinárias, que instituem que qualquer morador pesca na lagoa ou colhe na mata, mas somente 

os parentes manejam as galinhas no quintal. Assim, nessa cosmografia as regras consuetudi-

nárias estão para o uso comum da terra assim como as relações de parentesco estão para o uso 

familiar do terreno, isso porque cajueiros situados na mata são de uso da comunidade tanto 

quanto uma casa pertence a uma família.  

Quando os empreendimentos de geração de energia eólica foram instalados no lugar, 

surgiu a área do empreendimento através do cercamento de terras de uso comum, tencionando 

a classificação nativa do território e o modo de vida por ele expressado. Enquanto a cerca 

possui legitimidade moral no terreno, entendido este como passível de ser cercado porque 

produto do trabalho da família, a cerca na terra é deslegitimada, pois a terra é percebida como 

natureza, não sendo passível de cercamento porque “nem sua, nem de ninguém”, isso quer 

dizer, sem um proprietário.  

 

1.8 Revisita etnográfica (1895-2015) 

 

 Em 1895, Humberto de Campos (1886-1934) fez uma estadia de três meses na Pedra 

do Sal com sua família. Àquela altura, o futuro escritor tinha apenas nove anos de idade. 

Tempos depois, ele relembrou numa crônica intitulada simplesmente de Pedra do Sal, aqueles 
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dias no “lugarejo marítimo” (CAMPOS, 1947). A crônica é hoje um documento histórico so-

bre aspectos da vida dos moradores do lugar, pois o cronista registrou a presença no lugar de 

pescadores e a forma que possuía suas habitações, além de descrever a comunicação entre o 

povoado e a cidade de Parnaíba, através da mobilidade de seus moradores. 

 Nesta parte do texto, apresento ao leitor a Pedra do Sal, recorrendo a uma comparação 

da Pedral que conheci em 2015 com a retratada por Campos em 1895. Mais de um século 

separam a descrição daquele autor maranhense do meu trabalho de campo. A esse recurso 

comparativo, destinado a perceber as mudanças ocorridas em determinada sociedade a partir 

de dois registros temporalmente distintos, o sociólogo britânico Michael Burawoy (2014) 

chamou de “revisita etnográfica”. 

 
Uma revisita etnográfica ocorre quando um etnógrafo encarrega-se de uma observa-

ção participante, ou seja, quando estuda os outros em seus próprios tempo e espaço, 

a fim de comparar seu campo de pesquisa com o mesmo campo de pesquisa já estu-

dado em algum ponto do passado, seja pelo mesmo etnógrafo, seja por outro (BU-

RAWOY, 2014, p. 100). 

 

 Algumas ressalvas precisam ser feitas acerca de minha utilização da “revisita etnográ-

fica”, tal qual proposta por Burawoy (2014). A primeira ressalva é que não estou comparando 

duas etnografias, mas uma crônica memorialista de um literato com o meu modesto registro 

de campo. A segunda é que Campos estava interessado muito mais em geologia do que em 

etnografia ou sociologia, como o leitor pode constatar no trecho abaixo15. 

 

A maior curiosidade do lugarejo marítimo eram, entretanto, os seus rochedos. Havia 

pedras enormes, de feitios bizarros, de dez e mais metros de altura. Algumas consti-

tuíam, mesmo, a reprodução da fisionomia humana. E eu ainda me lembro de uma, 

grande e alta como uma casa, que possuía dois olhos, e nariz, e a boca imensa, rota 

em uma das extremidades. A onda vinha de longe, e atirava-se à cara do monstro. 

Ele bebia-a; engolia; mas vomitava-a de novo com asco e com estrondo, repelindo o 

resto pelo rasgão de pedra, que a água cavara durante séculos (CAMPOS, 1947, p. 

171). 

 

  

 
15 Faço um uso bastante flexível da noção de “revisita etnográfica” proposta por Burawoy (2014), retendo dela a 

ideia de comparação entre registros temporalmente diferentes sobre uma mesma sociedade. 
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Figura 9 - A Cabeça do Gigante vista por Humberto de Campos em 1895 

 

Legenda: O rochedo está localizado no lado manso da praia da Pedra do Sal.  

Fonte: Acervo do autor, agosto de 2016. 

 

 Esse rochedo com “cara de monstro”, como descrito pelo cronista, ainda está no local 

e conserva os “dois olhos, nariz, e a boca imensa”. Os moradores o chamam de cabeça do 

gigante ou cabeça gigante. Apesar de sua curiosidade em relação aos rochedos, ele descreve 

alguns aspectos das habitações dos moradores da Pedra do Sal naquele período. De sua crôni-

ca emergem indícios também da circulação de pessoas e do fluxo de materiais entre o “lugare-

jo” e o município de Parnaíba, como no trecho a seguir, que abre a crônica de Campos, des-

crevendo panoramicamente o lugar no final do século XIX. 

 

Com a presença dos meus tios maternos ainda em Parnaíba, em 1895, fomos passar 

alguns meses na Pedra do Sal, ponto desabrigado e rochoso do estreito litoral pi-

auiense em que fica situado o farol desse nome, e que figura, nas cartas marítimas, 

sob o nome de Farol da Amarração. Sobre uma pedra, que desafia o mar, levantava-

se a torre de ferro, cuja ascensão era feita por uma escada interior, em espiral. Sobre 

outra pedra, coberta de telha, e caiada, a casa do faroleiro, cuja cozinha era lavada, 

às vezes, pelas ondas mais fortes. Em frente ao farol, o oceano largo e vário, rara-

mente riscado por um navio costeiro, que se arrastava pela superfície verde como 

uma lagarta escura e insignificante sobre uma folha de bananeira. À direita e à es-

querda as linhas de rochedos altos, que orlavam a praia arenosa. E, para trás de tudo 

isso, as dunas alvas, ligeiramente vestidas de cajueiros, e em cujas depressões se 

agasalhavam pequenas casas de palha, humildes habitações de pescadores (CAM-

POS, 1947, p. 167).  

 

 O autor inicia a crônica classificando o lugar como um “ponto desabrigado e rochoso” 

do “estreito litoral piauiense”. Mais de um século separam essa descrição do que observei 
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durante o trabalho de campo. Em 2015, a Pedra do Sal já não era um “ponto desabrigado”, 

apesar de sua praia ainda ser referenciada pelos rochedos. Existiam ali casas, ruas, bares, pou-

sadas, mercearias, todos ocupados por pessoas. Segundo dados do Sistema de Informação a 

Atenção Básica (SIAB), citados por Bezerra (2016, p. 78), em 2012, residiam 190 famílias e 

980 habitantes entre adultos e idosos, jovens e crianças no lugar. 

 Além do mais, passados 120 anos desde que o menino Humberto de Campos veraneou 

no lugar, além das casas de palha dos pescadores, existiam também uma pré-escola, chamada 

pelos moradores de creche e batizada de João Severo, uma escola de Ensino Fundamental, 

batizada de Dr. João Silva, um Posto de Saúde, comumente designado pelos nativos apenas de 

posto, um Posto de Atendimento Social, patrocinado pela Omega Energia, a Igreja Nossa Se-

nhora dos Navegantes, o cemitério comunitário, a Associação de Moradores e Pescadores e 

três pousadas que recebiam turistas, que pernoitavam no lugar ou passavam o fim de semana 

na praia. Tudo isso, sem contar os enormes aerogeradores de energia eólica, que, talvez, cau-

sasse uma certa curiosidade ao cronista se pudesse conhecer a Pedral que conheci.  

 Voltando ao texto de Campos, no final do mesmo parágrafo que inicia sua crônica, ele 

faz menção as “pequenas casas de palha, humildes habitações de pescadores”, localizadas em 

depressões de “dunas alvas, ligeiramente vestidas de cajueiros” (1983, p. 167). O relato do 

cronista é similar a descrição feita por moradores sobre o tipo de habitação que existia no 

passado, as casas construídas com palha de carnaúba e talo de madeira, retirados da mata na-

tiva. Em 2015, esses materiais não eram os únicos utilizados pelos moradores para construí-

rem suas habitações. No período em que realizei a pesquisa, os materiais utilizados nas casas 

incluíam ainda a palha, mas também tijolos e telhas, existindo casa de tijolo com cobertura de 

telha, casa de tijolo com cobertura de palha, casa de taipa com cobertura de telha e casa de 

taipa com cobertura de palha.  
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Figura 10 - Pedra do Sal, ano 1934 

 

Legenda: A partir da geografia do local pode-se inferir que trata-se do lado manso da praia. As casas são de taipa 

com teto de palha.  

Fonte: Oliveira (2017).  

 

 Seu Zé Garoto, proprietário da pousada em que residi em um dos quartos durante o 

trabalho de campo, contou-me que a palha era trocada a cada dez anos e que ela era boa de 

usar porque no inverno ajudava a esquentar e no verão amenizava o calor dentro da habitação. 

Após a diminuição dos carnaubais na região, ficou difícil encontrar palha para cobrir a casa, o 

que tornou mais viável a compra da telha para cobrir a moradia, disse-me Zé16. O mesmo in-

terlocutor contou-me que quando o pescador passou a receber o seguro, foi possível ter um 

dinheirinho para comprar material em loja de construção em Parnaíba e levantar uma casa 

 
16 Em 2015, a carnaúba ainda era uma marca da geografia piauiense, presente em Ilha Grande, mas talvez numa 

escala menor do que nos tempos de veranista de Humberto de Campos, como deixa entrever o depoimento de Zé 

Garoto. Usada não só pelos pescadores ilhéus para construírem suas habitações, a carnaúba foi um dos principais 

produtos de exportação do estado do Piauí. A economia piauiense experimentou três “ciclos extrativistas” bem 

demarcados pela literatura econômica e histórica. O ciclo inaugural foi o da maniçoba, no final do século XIX, 

cujo látex era utilizado na produção de borracha. O segundo ciclo, ocorrido a partir dos anos 1920, foi o da cerca 

de carnaúba, cujo auge deveu-se à demanda da economia de guerra norte-americana, visto que o pó vegetal tinha 

utilização bélica na produção de explosivos. Com o fim da guerra, o ciclo da carnaúba entra em declínio e é 

sucedido nos anos 1950, pelo do babaçu. Contudo, apesar de em declínio, os “Dados do Anuário Estatístico do 

Brasil [entre 1920 e 2000] mostram que, particularmente, para o Piauí, a produção de cera, em 1920, estava um 

pouco acima de 1 mil toneladas. Em 2004, apenas as exportações somaram mais de 5 mil toneladas, 

representado, o terceiro produto de maior faturamento na pauta das exportações do estado”. (CARVALHO E 

GOMES, 2008, p. 433). 
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melhorzinha17. Com este adjetivo ele se refere à casa de alvenaria em oposição à casa de taipa, 

também chamada por ele de casa sofrida.  

 

Figura 11 – Da taipa à alvenaria 

 

Legenda: À esquerda, casa de taipa com cobertura de telha e à direita, dois homens constroem uma casa de alve-

naria. Essa casa em construção estava sendo feita para abrigar a família da casa de taipa ao lado. A casa de tijo-

los pertence a uma mulher, que recebeu do pai um terreno para morar após o casamento.  

Fonte: Acervo do autor, outubro de 2016. 

 

 

 Apesar do ponto de vista do escritor, durante a maior parte da crônica, concentrar-se 

na descrição de rochedos, selecionei trechos que trazem o registro de aspectos da comunica-

ção existente no final do século dezoito entre o povoado e a cidade. 

 

Chegamos aí ao anoitecer, a cavalo. Horas depois chegavam os cargueiros com a 

bagagem. Muitas famílias de Parnaíba tinham ido veranear ali naquele ano, de modo 

que nos foi impossível conseguir uma casa menos desconfortável. Aqui meus tios 

haviam alugado devia ser coberta, ainda, de palmas de carnaúba, no dia seguinte: de 

modo que tivemos de nos contentar, por aquela noite, com uma esburacada em tor-

no, a poucos metros do mar. (CAMPOS, 1947, p. 167). 

 
17 O seguro ao qual Zé Garoto se refere, é o “seguro-defeso”, conhecido como o seguro desemprego do pescador 

artesanal profissional, instituído pela lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. Ele se constitui de um auxílio 

financeiro que assegura um salário mínimo por quatro meses ao pescador, em períodos em que ele é proibido de 

pescar, para preservar o ciclo de reprodução dos peixes, chamado de piracema. Em 2016, o seguro não havia sido 

pago ao pescador na data prevista. O atraso desse dinheiro, acarretou tensões na vida econômica dos moradores, 

pois muitos o utilizam para pagar dívidas, adquiridas ao longo do ano com quitandeiros e comerciantes da 

cidade. Além do que, a proibição da pesca no período da piracema somada a não recebimento do seguro, 

impossibilita o pescador de acesso a moeda, utilizada para comprar alimentos e outras mercadorias no mercado.   
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 A partir do escrito de Campos, pode-se inferir que a Pedra do Sal é um local de vera-

neio para os parnaibanos ao menos desde o século XIX. Separada de Parnaíba pelo Rio Igara-

çu, a Ilha Grande de Santa Isabel comporta em seu Extremo Norte a Praia da Pedra do Sal. 

Após cruzar o rio de canoa, a viagem do Sul até o Norte de Ilha Grande era realizada, à época, 

de cavalo18.  

Situada perto da várzea, nossa casa era uma das primeiras do arraial, à entrada deste, 

e o caminho natural de quem vinha de Parnaíba. As pessoas que procediam da cida-

de, e que eram portadores de encomendas – café, açúcar, cereais ou carne, pois que 

aí não havia nenhuma casa de comércio –, chegavam à Pedra do Sal já noite fechada. 

Mas a aproximação desses emissários, que haviam partido pela madrugada a vender 

o produto da sua pescaria, era anunciada de longe pelos téu-téus, o indiscreto quero-

quero das coxilhas do Sul, o qual é, no norte, o guarda infatigável das várzeas ador-

mecidas. (CAMPOS, 1947, p. 168. Destaques meus). 

 

 A crônica de Campos indica que no povoado não havia nenhuma “casa de comércio” e 

que o morador do lugar ia a cidade “pela madrugada a vender o produto de sua pescaria”, o 

que indica que já operava àquela época uma espécie de circuito de trocas entre a ilha e a cida-

de que persistiu até recentemente. Duas interlocutoras, com idades entre os quarenta e os cin-

quenta anos, contaram-me que quando crianças, iam com os pais a Parnaíba, vender frutos e 

pescados para poder comprar mercadorias que não existiam no povoado, a lista de compras 

relatada era, praticamente, a mesma lista descrita por Campos.  

 Outra informação que pode ser destacada da crônica é que não havia somente a ida do 

parnaibano para a Pedra do Sal em época de férias, mas, também, a ida do morador à Parnaí-

ba, ainda que para eles a travessia pelo Rio Igaraçu, que separa a ilha do continente, fosse 

motivada por fatores distintos como o consumo de mercadorias para os ilhéus e o lazer para 

os parnaibanos. O relato de Campo também coincide com o que me contaram moradores do 

lugar sobre as idas a cidade ocorrerem de madrugada para, assim, conseguirem chegar pela 

manhã em Parnaíba. Quando não conseguiam vender os pescados e frutos no mercado da ci-

dade, os trocavam por aquelas mercadorias não produzidas na ilha, como o café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Não há mais detalhes na crônica sobre como se realizava o aluguel dessas casas cobertas de palma de carnaúba 

e quem eram as partes envolvidas em tal transação.  
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Figura 12 – Passageiros utilizando a canoa do vareiro entre Parnaíba e Ilha Grande 

 

Legenda: Ao fundo, Ilha Grande.  

Fonte: Assalto aos minérios atômicos do Piauí. Imprensa Popular. Rio de Janeiro-RJ. Ano IX, n. 1825. 2 de 

junho de 1956, p. 03. 

 

 No período em que lá residi, a circulação entre a cidade e a praia não era mais realiza-

do por longas caminhadas a pé em grupos nem a passagem pelo Rio Igaraçu ocorria por meio 

de barcos. A mobilidade entre o continente e a ilha se dava por transporte terrestre através de 

rodovia asfaltada, a PI-116. Foi somente oitenta anos depois da estadia de Campos na ilha, em 

10 de março de 1975, que foi inaugurada a Ponte Simplício Dias, pelo então governador Al-

berto Tavares Silva (um dos donos das terras da Pedra do Sal) e pelo ministro João Paulo dos 

Reis Velloso. Localizada sobre o Rio Igaraçu, um dos afluentes do Rio Parnaíba, a ponte pas-

sou a unir o continente a Ilha Grande de Santa Isabel.  
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Figura 13 – Vista aérea da Ponte Simplício Dias da Silva 

 

Fonte: IBGE. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=449149&view=detalhes. 

Acesso em 22 maio de 2016. 

 

 No período em que por lá estive, o morador da Pedra do Sal ia para Parnaíba de ôni-

bus, cuja rota inclui as comunidades de Fazendinha, Vazantinha e Labino. O percurso no 

transporte coletivo tinha duração média de quarenta minutos. O ponto final da linha de ônibus 

era na sorveteria O pirata, localizada nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia no Cen-

tro de Parnaíba. Outros iam para a cidade de carro próprio ou moto. No passado recente, era 

comum ir de bicicleta, como relatou-me Zé Garoto e outros interlocutores. 

 A praia da Pedra do Sal que Humberto de Campos conheceu, é dividida em dois lados 

por um rochedo sobre o qual se assenta o Farol, que leva o mesmo nome da praia. A oeste do 

Farol está o lado manso e a leste está o lado brabo. É chamado de lado manso, a porção da 

praia na qual o mar não possui ondas, lugar onde se ancora a canoa do pescador e onde o ba-

nhista mais sossegado vindo de Parnaíba e outros lugares permanece durante o final de sema-

na. É por este lado que os pescadores saem para o mar. O caminho pela orla do lado manso 

leva ao lugar chamado de Pontal, onde não há habitações nem bares e é utilizado para pesca. 

Alguns pescadores vão a pé pela orla até o Pontal e outros vão de moto ou bicicleta. O Pontal 
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está ao lado de uma foz do Rio Parnaíba e atravessando-o chega-se ao estado do Maranhão, 

pela cidade Ilha das Canárias. 

 O lado brabo é aquele onde as ondas são agitadas, o preferido dos praticantes de es-

portes radicais como surfe e kitesurfe. Este lado da praia já sediou campeonatos dessas moda-

lidades esportivas. No lado brabo, fica a maioria dos bares do lugar. Eles são administrados 

pelos moradores. Quem caminha pela orla do lado brabo passa pelas imediações do parque 

eólico da empresa Engie. Após o parque, a caminhada leva a um braço do Rio Parnaíba que 

deságua no mar e do outro lado está o município piauiense de Luís Correia.  

 

Figura 14 - Vista aérea da parte de cima da Pedra do Sal. 

 

Legenda: À esquerda, está a praia mansa e à direita, localiza-se a praia braba.  

Fonte: Delta Rio Parnaíba. Disponível em: https://deltarioparnaiba.com.br/wp-content/uploads/2013/10/01.jpg. 

Acesso 30 nov 2019. 
 

 Durante o período em que estive em trabalho de campo, ocorreram três afogamentos 

no lado manso da praia, dos quais dois resultaram nos óbitos de um morador e de um turista. 

Foi comum ouvir relatos sobre pescadores e surfistas que salvaram banhistas de afogamentos. 

Seu Zé Garoto disse-me que pelo fato de o lado manso ter esse nome, o turista se arrisca mar 

adentro, no entanto, é surpreendido pelas correntes submarinas, que não são visíveis, e acaba 

o levando ao afogamento. 

 A praia não recebe visitantes apenas nos períodos de férias, como no tempo em que 

Campos esteve lá. O movimento de turistas na praia começa na sexta-feira com a proximidade 
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do final de semana. Como mencionado, na orla existem bares de propriedade dos moradores, 

estes bares variam de tamanho e servem pratos de pescado, refeições completas e tira gostos 

como bolinho de bacalhau, batata frita, além refrigerantes e bebidas alcoólicas como cerveja e 

cachaça. Ônibus de excursão realizam viagens no final de semana com pessoas de localidades 

próximas e do Morro das Mariana, denominação original do município de Ilha Grande do 

Piauí e ainda utilizada comumente pelos moradores da Pedra do Sal para referir-se ao local. 

 Conheci filhos do lugar que surfavam nos fins de semana, dividindo a praia com os 

surfistas da cidade. Um dos cinco filhos de Zé Garoto foi surfista na juventude, tendo ganhado 

campeonatos, cujos troféus ornamentam a estante da sala da pousada onde fiquei. O filho 

abandonou o esporte quando foi morar em Brasília com a esposa. O neto mais velho de Zé, 

Nicolas, que tinha dez anos de idade quando o conheci, também surfava e havia começado a 

competir19.  

Situada na última trincheira de dunas, mais perto da várzea que se estendia para o in-

terior do que do mar, a nossa casa possuía nos fundos, a três dezenas de metros, uma 

pequena lagoa em que viviam alguns peixes miúdos, característicos da água doce e 

parada. (CAMPOS, 1947, p. 173).  

 

 As lagoas registradas pelo cronista ainda existem no povoado, algumas próximas e 

outras distantes da casa do morador. Elas são uma característica do local e tradicionalmente 

utilizadas pelos nativos para pesca e o entretenimento através do banho de lagoa. No período 

do inverno, quando o vento é forte e torna a navegação em mar aberto arriscada, é a lagoa que 

oferece o pescado para a alimentação. Essas lagoas são “objeto de disputa” entre moradores e 

as empresas de energia eólica. Depois que os Silva arrendaram as terras para a instalação dos 

aerogeradores, várias lagoas utilizadas pelos nativos ficaram dentro dos limites da proprieda-

de das empresas. Alguns moradores pescam nessas lagoas à noite, para driblar os vigias pos-

tos ali, como foi relatado a mim por um funcionário das eólicas. Outras lagoas utilizadas pelos 

moradores foram divididas ao meio por estrada utilizada para o trafego de transportes das 

empresas.  

 As lagoas próximas a casa do morador aproximam-se da descrição contida na crônica 

de Campos: “a nossa casa possuía nos fundos, a três dezenas de metros, uma pequena lagoa 

em que viviam alguns peixes miúdos” (1983, p. 171). Como documentado por Souza (s/d), 

por volta da segunda metade dos anos 2000, algumas famílias passaram a aprofundar lagoas 

naturais, usando máquinas ou trabalho manual, e povoá-las de peixe, visando a alimentação, 

mas também podendo utilizar o pescado no “mercado local”, vendendo-o ou trocando por 

 
19 Além de surfar no fim de semana, ele pescava em lagoas ou à beira mar, munido de linha e anzol. Quando 

chegava na cozinha da avó, preparava o peixe, retirando-lhe as entranhas e as escamas. 
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outros alimentos. Quando uma lagoa está localizada no terreno de um morador, aquele que lá 

pesca e não é de sua família tem que dividir o pescado com o dono da lagoa. O uso desse tipo 

de lagoa difere das encontradas distantes das habitações, que são de uso comum.    

 A comparação entre meu registro de pesquisa e a crônica de Humberto de Campos foi 

uma forma que encontrei para descrever a Pedra do Sal da perspectiva da mudança através do 

tempo. A construção da Ponte Simplício Dias nos anos 1970, intensificou a circulação de pes-

soas e o fluxo de materiais, aumentando assim a comunicação entre Ilha Grande de Santa Isa-

bel e o município de Parnaíba. A viagem de muitas horas feita a pé pelo morador, hoje é rea-

lizada em alguns minutos de ônibus, carro ou moto.  

 O local passou de um “arraial de pescadores”, como descreveu Campos em 1895, para 

um lugar onde existiam equipamentos de saúde e educação pública em 2015. A praia, que 

recebia a visita de parnaibanos em período de férias, hoje é o destino de moradores de comu-

nidades vizinhas no fim de semana. Na segunda década do século XXI, a Pedra do Sal tornou-

se um lugar no qual os descendentes daqueles “humildes pescadores” avistados pelo cronista 

entre as “dunas alvas”, dividem o mar com os surfistas da cidade. Nessa Pedral, o coletor de 

frutos interage com as cercas e uma centena de aerogeradores de noventa metros de altura 

pertencentes as empresas de energia eólica. Estes aerogeradores, que se instalaram na ilha 

durante os anos 2000, talvez fossem inimagináveis para o jovem Campos encantado com os 

rochedos locais, contudo, mais de um século depois, esses aerogeradores são movidos pelo 

mesmo vento “rijo e permanente” que açoitou as pernas do escritor naquele veraneio no final 

dos oitocentos.   

Nessa praia, inteiramente aberta, existiam cavaletes mais altos do que um homem, os 

quais eram sumariamente cobertos de palha e serviam de barraca em que as senhoras 

mudavam a roupa. O vento era, porém, aí, tão rijo e permanente, que virava e revi-

rava essas pequenas construções, fazendo-se mister ir buscá-las cada dia a grande 

distância, não obstante o seu volume e o seu peso. E esse vento, que arrastava barra-

cas e assobiava e corria à noite como um louco em liberdade, era o mesmo que me 

aplicava nas pernas violentas surras de areia, fazendo-me invejar as mulheres de saia 

longa e os homens de calças compridas. (CAMPOS, 1947, p. 173).   
  

1.9 Estrutura do texto 

 

 Além do prólogo, da introdução e de capítulo sobre a construção da pesquisa, este 

texto está dividido em quatro partes e uma conclusão. Como para ter chegado até aqui, 

suponho que o leitor já passou pelo prólogo e a introdução, para não ser repetitivo, irei expor 

a estrutura do texto a partir do capítulo sobre a construção da pesquisa até a conclusão.  

 No capítulo, Varedas ou os caminhos da pesquisa, relato algumas das questões que 
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acho relevantes sobre a feitura do meu estudo, nesse sentido, o leitor encontrará aí não uma 

resenha de tipos de métodos de pesquisa existentes nas ciências sociais, mas um relato franco 

sobre como me aproximei do tema da territorialidade a partir de uma experiencia familiar e de 

um projeto de pesquisa anterior. Em seguida, descrevo como passei do tema do conflito 

territorial para o tema da territorialidade, contudo, sem abandonar o primeiro. Explico como 

iniciei a compreensão da territorialidade pedral a partir da “tática” de seguir os usos das 

palavras terra e terreno entre os meus interlocutores, uma dica que tomei de Evans-Pritchard 

(1978). Por fim, discuto a territorialidade enquanto categoria analítica de minha pesquisa.  

 A primeira parte deste texto se chama “Povoamento e fundação”, está dividida em 

quatro capítulos. Ela inicia-se retomando uma questão que circula no povoado: quem foram 

os primeiros moradores do lugar, os políticos e descendentes de criadores de gado, os Silva, 

ou os descendentes de pescadores, os moradores da Pedra do Sal? Tal disputa de narrativas 

sobre a fundação, se veicula ao conflito territorial entre os moradores e os Silva. Da parte dos 

moradores, os Silva não tinham o direito de, a partir dos anos 2000, vender as terras da ilha 

para as empresas, porque quem habita o povoado desde antigamente são os pescadores. Da 

parte dos Silva, eles tinham legitimidade para vender as terras porque possuíam documentos 

que provavam sua posse. Para tentar compreender a historicidade evocada pelas diferentes 

narrativas e oferecer um terceiro ponto de vista sobre a fundação, recorro a documentos 

históricos de povoamento de Ilha Grande e sobre os primeiros moradores da Pedra do Sal. Ao 

final, apresento uma cronologia do povoamento de Ilha Grande, tal parte serve como uma 

contextualização histórica do lócus de pesquisa. 

 A segunda parte do texto, “Agregados e donos de terra”, descreve como as 

apropriações do território da ilha pelos moradores, foram mediadas pelas relações 

estabelecidas entre eles e os Silva ao longo do século XX, a partir do mandonismo e da 

patronagem, que sustentaram uma relação de morada na praia. Esta parte está dividida em sete 

capítulos que contam a ascensão e declínio da relação de morada entre os agregados e os 

donos de terra, duas categorias êmicas do universo das relações de morada na Pedra do Sal. 

Inicio retomando o debate sobre as relações de morada nas ciências sociais, demarcando a 

particularidade da morada na praia em relação a outras relações estudadas, como as existentes 

no brejo, na zona da mata e no sertão. Concluo esta parte argumentando que esse período 

pode ser compreendido como marcado por uma situação de morada, na qual o povo da Pedral 

tinha o uso livre da terra, mas a apropriação do terreno era fortemente regulada pelos Silva, 

sendo estas as principais características da territorialidade pedral neste período. 

 A terceira parte, “Moradores e empresas”, é formada por quatro capítulos nos quais 
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descrevo a relação dos moradores da Pedra do Sal com as empresas de turismo e de energia 

que se instalaram no lugar a partir dos anos 2000. Dessa forma, descrevo a chegada das 

empresas, a instalação de suas infraestruturas e a convivência entabulada entre elas e os 

moradores na última década. É nesta parte, que realizo uma discussão sobre as práticas 

cotidianas de colaboração, de negociação, e de resistência acionadas pelos moradores, desde a 

chegada até a convivência com as empresas. É nesta parte também que faço uma discussão 

sobre a invenção da tradição pedral e do morador enquanto pessoa tradicional, invenções 

estas agenciadas pelos interlocutores durante o conflito territorial com as empresas. Concluo 

afirmando que as empresas estão na sociogênese de uma situação de cercamento, na qual os 

moradores possuem uma relativa autonomia sobre a apropriação do terreno, mas que através 

da privatização de áreas de uso comum pelas empresas, passaram a ter os usos da terra 

regulados por cercas, guaritas, guardas e as cancelas da Omega e da Engie, sendo essa 

regulação empresarial da apropriação da terra, elemento importante para compreender a 

territorialidade pedral nesse período histórico.  

 Se nas partes dois e três, me concentrei em descrever a formação da territorialidade 

pedral a partir das relações entre os moradores e a gente de fora (donos de terra no passado e 

empresas e seus funcionários no presente), na parte quatro, busco descrever a territorialidade 

pedral a partir das relações entre os próprios moradores e seus parentes, vizinhos, amigos e 

bichos selvagens e domésticos. Começo descrevendo a prática extrativista do pegar caju 

como um ritual de trabalho, que revela o funcionamento do sistema terra-terreno na Pedra do 

Sal, isto é, a complementariedade espacial e o arranjo entre as éticas do uso comum e da posse 

familiar. A partir das relações encetadas pelos moradores entre a pesca e da coleta de caju, 

argumento que os arranjos espaciais entre a mata e o mar correspondem a um arranjo de 

gênero entre o homem e a mulher, que são acionados pelos moradores em seu cotidiano na 

organização e funcionamento do abastecimento de alimentos para o grupo doméstico. Ao 

descrever as relações em torno do terreno entre o morador e seu vizinho ou amigo, argumento 

que o terreno é uma expressão espacial do parentesco na Pedra do Sal. No restante desta parte, 

analiso o uso da cerca como uma forma de ordenar relações entre humanos e bichos, assim 

como entre os diferentes tipos de animais com os quais os moradores estabelecem relações de 

criação, domesticação e predação. Ao final desta parte, apresento uma tabela de classificação 

dos bichos quanto ao espaço, circulação e consumo.  

 A conclusão é uma tentativa de análise da territorialidade pedral em perspectiva 

histórica, isto é, da situação de morada à situação de cercamento. Nela, retomo o acúmulo 

desenvolvido nas partes anteriores para argumentar sobre a construção social da 
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territorialidade pedral ao longo do tempo, destacando como os moradores estabeleceram 

formas de apropriação do espaço mediadas por relações com diferentes grupos sociais entre o 

século XX e o início do século XXI, da qual o sistema espacial terra-terreno e o arranjo ético 

entre o uso comum e a posse familiar são o seu produto.     
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2. TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

 

 “Isso significa que deve aprender a usar a experiência 

de sua vida no seu trabalho continuamente. Nesse 

sentido, o artesanato é o centro de si mesmo, e o 

estudante está pessoalmente envolvido em todo o 

produto intelectual de que se ocupa. Dizer que pode “ter 

experiência” significa que seu passado influi e afeta o 

presente e que define a sua capacidade de experiência 

futura.” (MILLS, 1975, p. 212). 

 

 

2.1 Varedas 

 

 Meus interlocutores da Pedra do Sal costumam diferenciar dois tipos de caminhos que 

existem no povoado: a vareda e a pista. O primeiro deles é o mais antigo, trata-se da vareda, 

pronunciada assim mesmo, diferenciando-se na forma de escrever das “veredas” gracilianas 

do Grande Sertão, ainda que as duas palavras se refiram aos ziguezagueantes caminhos 

construídos pelas matas e sertões por pessoas em suas lidas diárias. A pista é o segundo tipo 

de caminho. Esta é cartesianamente reta e construída pelas empresas de energia rasgando, 

como diz o povo da Pedral, dunas, lagoas e matas de cajueiro com o objetivo de fazerem 

chegar caminhões e trabalhadores aos locais de instalação dos aerogeradores de energia. Neste 

capítulo, busco apresentar meu percurso na realização da pesquisa que deu origem a esse texto 

que o leitor tem em mãos. Para isso, tentarei reconstruir algumas das tantas varedas que 

atravessei durante esses anos de doutorado.  

 Adianto ao leitor que esta pesquisa foi realizada muito mais por varedas do que por 

pistas. Isso porque o ziguezague das varedas foi o caminho possível por mim trilhado durante 

os anos do doutorado, diferenciando-se, assim, da retilínea cartesiana das pistas. Queria eu ter 

encontrado uma pista desde o início desta pesquisa, mas isso não foi possível. Entrei e sai de 

algumas varedas e o que apresento nesta parte do texto, espero eu, não seja tão 

ziguezagueante para o leitor. Mas só você poderá responder a isso. A mim coube tentar o 

melhor que pude com os materiais e as condições de pesquisa de que dispunha. Assim, dedico 

algumas páginas a contar as varedas da empreitada de um estudante cearense numa ilha 

piauiense, os caminhos que fiz, que entrei e sai na tentativa de escrever um texto 

minimamente coerente que, como sempre está nas folhas iniciais das teses, sirva de “requisito 

parcial à obtenção do título de Doutor em Sociologia”.   
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2.1.1 Do sertão do Ceará ao Litoral do Piauí 

 

 Quando eu estava a terminar o mestrado, pensei em um projeto para concorrer a vaga 

no doutorado em Sociologia da UFC. Tal projeto era fruto de meus interesses de pesquisa em 

torno das populações tradicionais e da história de minha própria família. Venho de uma famí-

lia de camponeses e pequenos comerciantes do Vale do Rio Jaguaribe, que tiveram suas terras 

expropriadas pelo Estado para a construção de um projeto de irrigação entre os municípios de 

Limoeiro do Norte e Morada Nova, na região do Vale, na década de 1970. Os moradores da 

comunidade do Congo, entre eles, meus bisavós, avós, pais e tios, tiveram suas casas, roças e 

comércios destruídos por tratores enviados pelo governo e migraram do lugar em que nasce-

ram para diferentes distritos e municípios da região e do estado do Ceará. 

 Diferente dos meus avós e pais, eu nasci na cidade de Limoeiro. Pouco ouvi falar na 

infância e adolescência dos motivos que os haviam feito mudar-se do Congo para aquela ci-

dade. Foi somente quando passei a perguntar sobre a história da família que tomei conheci-

mento da desapropriação, que é como eles nomeiam a perda de suas terras. Aquele evento 

parecia ter um impacto prolongado em meus parentes, pois eles nem sempre estavam à vonta-

de para falar sobre o assunto.  

 Uma de minhas tias contou-me que minha avó ficou desgotosa da vida depois que 

veio para a cidade. Ela mesma, minha tia, aproximando-se dos seus cinquenta anos de idade, 

ainda tinha sonhos durante a noite em que criança de pés descalço brincava debaixo das cas-

tanholas no Congo. Ela ficava admirada de ainda sonhar com aquelas coisas. Meu avô foi 

agricultor, caçador, pescador, trabalhou como mineiro e na construção de açudes. Conseguiu 

juntar dinheiro e com a ajuda do sogro abriu um comércio. Seu comércio havia começado a 

crescer, mas um dia, a mando do governo, o trator derrubou o prédio durante a desapropria-

ção de terras.  Em Limoeiro do Norte, na parte de trás da casa que comprou para a família 

morar, meu avô ergueu as prensas, que é a maneira que ele nomeia uma pequena manufatura, 

na qual ele e mais dois funcionários misturavam o pó da carnaúba à água fervente que torna-

va-se cera. Um dia, pedi para ele falar para mim sobre a desapropriação. Percebi que aquilo 

não era algo confortável para ele. Mudei de assunto, mas fiquei surpreso quando ele contou-

me que parte dos tijolos usados na construção das prensas, eram tijolos que ele trouxe da de-

molição do seu comércio no Congo.  

 Antes de aproximar-me dos moradores da Pedra do Sal, cogitei a ideia de pesquisar a 

desapropriação das terras das famílias do Congo, seria uma pesquisa sobre a construção da 

memória em torno daquele evento pelas famílias sertanejas e quais as estratégias de reterrito-
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rialização acionadas por elas naqueles contexto. Contudo, por questões que despertam afetos, 

preferi não levar a ideia adiante. Fui, então, pesquisar em outro local com outras pessoas que 

vivenciavam um processo social que guarda alguma semelhança com aquele vivido por minha 

família, contudo distante dele no tempo e no espaço – não mais os anos 1970 do “desenvol-

vimentismo” dos governos militares, cujo os projetos de irrigação no semiárido nordestino 

foram uma expressão; mas os anos de “neodesenvolvimentismo” dos governos do Partido dos 

Trabalhadores, cuja a “expansão energética” foi ponto importante de sua agenda econômica; 

não mais o Sertão do Jaguaribe no Ceará; mas uma praia piauiense no Delta do Parnaíba.  

 É difícil imaginar que essa pesquisa existiria sem esta articulação da experiência de 

vida com o trabalho acadêmico. Penso que se cheguei a problematizar a relação dos morado-

res da Pedra do Sal com donos de terra e empresas de energia, é porque a experiência daque-

las pessoas, apesar de todas diferenças entre mim e elas, me afetaram e tornaram esta pesquisa 

significativa de um ponto de vista pessoal, acadêmico e militante. 

 Dois encontros, um no Rio de Janeiro e outro no Piauí, estão na gênese dessa pesquisa 

sobre a territorialidade dos moradores da Pedra do Sal. No ano de 2015, através do professor 

Andrey Cordeiro Ferreira, entrei em contato com o Núcleo de Estudos do Poder (NEP), vin-

culado ao Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Agrário da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ). Em seguida, participei de algumas das discussões do projeto Ecolo-

gia Política e Cultural da Energia, cujo objetivo era estudar as relações entre populações tradi-

cionais e a expansão de projetos de geração de energia nas regiões Sudeste e Nordeste. A par-

tir desse contexto de discussões, comecei a desenvolver a ideia de pesquisar algum conflito 

territorial contemporâneo que envolvesse a expansão da fronteira energética, já que havia 

abandonado o projeto baseado na experiência das famílias sertanejas do Congo com o evento 

da desapropriação de terras.  

 Através da militância em movimentos sociais, conheci pessoas no município piauiense 

de Parnaíba, localizado a 330km de distância da capital Teresina, que falaram-me das lutas 

por território envolvendo pescadores e empresas de turismo e energia eólica no povoado da 

Pedra do Sal, situado em Ilha Grande de Santa Isabel no litoral do Piauí. Nesse período, eu 

possuía uma temática de pesquisa um tanto quanto abrangente, mas ainda não havia estabele-

cido um campo para esta pesquisa. O encontro com os amigos de Parnaíba acabou por direci-

onar-me para o litoral do Piauí e estabelecer a Pedra do Sal como campo de investigação.   

 A partir do projeto de pesquisa do professor Andrey Cordeiro e do contato com os 

amigos do Piauí, repensei o doutorado e, já como orientando da professora Alba Carvalho, 

discuti com ela sobre uma pesquisa no litoral do Piauí sobre a temática dos conflitos territori-
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ais no contexto da expansão da fronteira energética brasileira. Após acordado com a orienta-

dora, fiz a primeira viagem de campo para a Pedra do Sal e conheci as pessoas do lugar na 

Associação de Moradores e Pescadores no dia 23 de maio de 2015. Esse encontro redefiniu 

definitivamente o rumo do doutorado e deu início ao que seria os próximos anos de pesquisa, 

feitos de idas e vindas àquele povoado piauiense à beira-mar.  

 

2.1.2 Do conflito à territorialidade 

 

O fato de a “entrada no campo” ter ocorrido através da porta da Associação de 

Moradores e Pescadores foi decisivo para manter inicialmente como “recorte” da pesquisa, a 

ideia de “conflito territorial” (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). A Associação era o lugar no 

qual os moradores se reuniam para falar sobre as empresas de energia, compartilhar novidades 

sobe novas instalações e como poderiam resistir ao avanço das eólicas. Era um 

comportamento diferente dos meus parentes quando falavam do tempo da desapropriação no 

Congo, o que me fez pensar que eu não encontraria maiores barreiras para que as pessoas do 

lugar conversassem comigo sobre o tema.   

 Contudo, algo havia me inquietado durante aquelas visitas entre 2015 e o primeiro 

semestre de 2016. Como apresentado acima, a temática dos conflitos territoriais entrou em 

meus interesses de estudante antes da entrada em minha vida das pessoas da Pedra do Sal. 

Isso teve consequências. Como minha aproximação a essa temática era no início meramente 

intelectual e associada a um passado familiar, eu havia sido influenciado mais pelas categorias 

e formas de pensar apresentadas na literatura acerca daquele tipo de conflito do que pelo que 

pensavam as pessoas envolvidas em tais lutas20.  

A residência no campo, durante três meses no segundo semestre de 2016, produziu 

uma mudança em mim e, por consequência, na pesquisa. Desfrutar de momentos diversos do 

cotidiano de meus interlocutores, fez-me perceber que havia toda uma vida antes do “conflito 

territorial” com as empresas e isso foi fundamental para eu adentrar no tema da 

“territorialidade” (GODÓI, 2014) e fazer do conflito territorial um tópico desse tema e não a 

minha questão central de pesquisa.  

 
20  Dessa forma, a categoria teórica de “atingido”, presente na bibliografia sobre conflitos territoriais e 

ambientais, foi um guia naqueles primeiros dias de pesquisa. Naquela literatura, pescadores, quilombolas e 

agricultores tendem a ser narrados como pessoas “atingidas”, porque “impactadas”, pelos mais diversos projetos 

econômicos, da “suja” mineração à produção da energia eólica dita “limpa”. Essa literatura sobre conflito 

ambientais e territoriais também é rica sobre as lutas contra os impactos, descrevendo como as populações 

reagem aos efeitos de grandes projetos econômicos em suas vidas, como se organizam em associações, 

movimentos e produzem articulações a nível nacional e internacional. 
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Ao longo daquela primeira residência em campo, fui percebendo que muitas das 

conversas com Zé, Irene, Eli, Chico, Norma, Batistinha, pessoas que se tornaram amigas e 

interlocutores de pesquisa, eram sobre a casa, o terreno, a mata, a praia, a vida antigamente e 

a vida hoje em dia. No início da pesquisa, eu forçava enquadrar o que via, ouvia e falava com 

as pessoas no tema do conflito, depois percebi que estava tendo a oportunidade de conhecer 

sobre outros assuntos e que era até chato insistir de mais naquela questão. Foi então que 

resolvi “abrir” o meu enquadramento, e deixar entrar a maioria daqueles assuntos sobre terras 

e terrenos, sobre casas e matas, sobre os antigos donos de terra e as recém-chegadas 

empresas.   

 

2.1.3 Sobre duas palavras e um feriado 

 

“[...] Deixei falarem as pessoas cujo comportamento 

estudamos, usando, sempre que possível, suas próprias 

palavras. É esta a maneira de aumentarmos o grau de 

comunicabilidade com os nossos informantes e 

compreendermos melhor a sua vida; é ela também a 

melhor maneira de o cientista cumprir o seu dever atual 

ao fazer o relato do que descobriu no campo. Estou, de 

fato, convencido que, no presente estágio de 

desenvolvimento das Ciências Sociais, devemos 

combinar em nosso trabalho, ao máximo de que formos 

capazes, os papéis do artista e do cientista. Ao leitor, 

naturalmente, caberá julgar se alcançamos ou não o 

nosso objetivo.” (PIERSON, 1966, p. 22). 

 

 

Um tema não é qualquer coisa na vida de um pós-graduando. Muitos dos nossos 

colegas se autoidentificam ou identificam ao outro como pesquisador de temática específica. 

É comum ouvirmos, “Fulano pesquisa violência”, “Cicrano estuda cidade”, “Beltrano trabalha 

com indígenas”. Quando compreendi que o tema de pesquisa não era mais o conflito 

territorial, mas uma outra coisa que eu ainda não sabia nomear, experimentei uma certa 

“orfandade” de tema. Foi nesse momento que percebi a importância não só “metodológica”, 

mas social de ter um tema de pesquisa bem definido para ser reconhecido como membro da 

“comunidade acadêmica”.  

Acabei por escolher o tema da territorialidade em decorrência do uso corrente pelos 

moradores da Pedra do Sal de palavras como terra e terreno. Tais palavras e todo o 

vocabulário associado a elas, indicavam-me a viabilidade de construir um estudo sobre a 

territorialidade daquele povo, desde, é claro, que eu compreendesse o sentido nativo desse 
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vocabulário e dali extraísse uma significação sociológica. Em resumo, aquele vocabulário 

pedral em torno do território parecia sustentar etnograficamente uma pesquisa em torno da 

temática da territorialidade. Foi, então, que resolvi “seguir” as palavras terra e terreno através 

de conversas informais. Essa “tática” de pesquisa, foi uma dica particularmente útil que extraí 

de uma leitura de Evans-Pritchard (1978), na qual ele afirma que: 

 

Posso acrescentar que, como todo investigador experimentado sabe, a tarefa mais 

difícil no trabalho de campo de natureza antropológica é determinar o significado de 

umas quantas palavras-chave de cuja correta compreensão depende o êxito de toda 

investigação. E elas só podem ser definidas pelo próprio antropólogo, que as 

aprende a usar nas suas conversas com os nativos (EVANS-PRITCHARD, 1978, p. 

81).  

  

 

Determinar palavras-chaves, compreendê-las, aprendê-las a usar em conversa com os 

nativos. O pequeno, mas valoroso trecho apresentou-me a potencialidade da palavra para a 

compreensão de um universo social particular como o dos moradores da Pedra do Sal. A 

distinção que essas palavras indicavam entre o universo das relações comunitárias entre 

moradores e o universo das relações de parentesco entre familiares, mostrou-me a existência 

de uma espécie de “teoria nativa do território”. Nessa teoria pedral, aquelas palavras referiam-

se aos espaços não apenas como algo físico, locus, mas como mores, isto é, cada espaço como 

ordenado por uma ética diferente21. 

Jack Kerouac (2006) escreveu em seus diários que romances podiam ser intitulados 

simplesmente de pessoas, “porque eles são todos sobre isso”. Ele diz que Crime e Castigo não 

é tanto sobre crime e punição como “é sobre Raskolnikov, Sonya, o inspetor, sua mãe e sua 

irmã, e por aí vai”. Para Kerouac, o tema é “como um feriado que simplesmente reúne as 

pessoas” (2006, p. 157). Essa analogia parecia ser boa para pensar a natureza do tema por 

mim escolhido. 

A territorialidade parecia ser esse feriado, um grande feriado, daqueles de quatro dias, 

no qual cabiam as conversas com Zé sobre como ele construiu um terreno para ele e os filhos, 

o que comentou Batistinha sobre como seus pais chegaram a Pedra do Sal no tempo dos 

negros. Cabia o que me contou Dona Eli sobre como ela percebia a destruição da natureza 

pela empresa. Cabia, ainda, o que me disse Dona Norma sobre sentir-se cercada após a 

chegada dos aerogeradores de energia eólica ao lugar ou o que Mureta falou na associação, 

 
21  Em minha pesquisa, busquei valorizar as categorias dos interlocutores, isso quer dizer, as palavras e 

expressões significativas que funcionam como seus “instrumentos de pensamento, através dos quais a realidade é 

apreendida” (SIGAUD, 1979, p. 29). Entendo que “pistas (…) são abertas pelas próprias categorias através das 

quais os agentes sociais envolvidos em cada situação pensam suas próprias práticas” (PALMEIRA, apud 

GUEDES, 2009, p. 38). 



63 
 

em meus primeiros dias de trabalho de campo, sobre o viver liberto como um entrar e sair a 

hora que quiser da mata, do mar e do mangue.  

Enfim, se o tema é como o feriado que reúne as pessoas, como disse Kerouac, esta 

pesquisa sobre a territorialidade é como um feriado que reúne todos aqueles interlocutores e 

suas histórias relativas à terra e ao terreno, não foi por outro motivo que optei por intitular 

meu estudo como “Os filhos do lugar”, uma expressão de uso local que expressa certa 

identidade coletiva a partir do pertencimento a Pedral. Assim foi que formulei a problemática 

teórica como um estudo sobre a territorialidade dos moradores da Pedra do Sal.  

A literatura com a qual dialoguei para a construção do objeto territorialidade pedral 

foram as análises sobre a territorialidade de populações tradicionais e camponesas como as 

presentes nos trabalhos de Almeida (2008), Godoi (1999), Little (2002) e Woortman (1992), 

autores que vão aparecer “aqui e ali”, durante este texto. Essas pesquisas desenvolvidas no 

âmbito das “ruralidades”, chamaram-me atenção aos modos pelos quais os pesquisadores 

vinham estudando como os diferentes povos tradicionais (seringalistas, camponeses, 

indígenas e pescadores) estabeleceram vínculos materiais e simbólicos com território por eles 

habitados. 

 

2.1.4 Do espaço a territorialidade  

 

 Pesquisadores das ciências sociais que se dedicam ao tema da territorialidade das 

populações rurais e tradicionais, acabam indo buscar (e encontram) nos autores da geografia 

social e cultural, uma reflexão teórica sobre o “espaço”. Por exemplo, o estudo de Little 

(2002), “Territórios sociais e povos tradicionais”, recorrentemente citado em trabalhos do 

gênero, baseia-se na noção de espaço desenvolvida pelo geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan 

(1977), para pensar uma “antropologia da territorialidade” dos povos tradicionais brasileiros. 

Mais recorrente ainda nas pesquisas de antropólogos, historiadores, turismólogos e sociólogos 

é a presença das obras de geógrafos como o suíço Claude Raffestin (1993) e o brasileiro 

Rogerio Haesbaert (2007)22. 

 Acredito que não há nenhum problema em buscar uma interface entre distintos campos 

da ciência, e nada mais esperado que os cientistas sociais fossem a geografia buscar uma 

compreensão teórica do espaço, afinal, foram os geógrafos - e não os sociólogos ou os 

 
22 Exceção feita aos pesquisadores do campo da sociologia urbana, que recorrem ao filósofo e sociólogo francês 

Henri Lefebvre, particularmente, suas obras “O direito à cidade”, publicada originalmente em 1968, e “A 

revolução urbana”, publicado em 1970.  
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antropólogos - quem mais atenção dispensou a esse tema. Contudo, me incomodava o fato de 

nesses trabalhos, não encontrar uma reflexão propriamente sociológica sobre o “espaço”. A 

impressão era que os cientistas sociais passaram a refletir sobre o espaço ou sobre as relações 

espaciais apenas após o chamado “territorial turn”23 ter atingido as ciências humanas e que, 

para compensar a falta de uma literatura “clássica” na área, recorreu-se  a um campo de 

estudos no qual a discussão teórica parecia já estar consolidada.  

 Contudo, dentre os sociólogos comumente classificados como “clássicos”, talvez tenha 

sido Georg Simmel quem deixou uma reflexão mais detida sobre a dimensão espacial das 

relações sociais. Em seu artigo “Sociologia do espaço”, publicado originalmente em 1903, 

Simmel sugere cinco dimensões para pensar sociologicamente o espaço: exclusividade, 

divisibilidade, fixidez, distância e mobilidade (ŠKORIC et al, 2013, p. 590). Essas cinco 

dimensões elencadas pelo autor referem-se a “algumas qualidades fundamentais da forma 

espacial com as quais as figurações da vida comunitária contam” (SIMEEL, 2013, p. 76).  

 A primeira delas, a “exclusividade”, implica que um objeto é sempre único se for 

considerado apenas do ponto de vista de sua posição na superfície da Terra e se todas as 

outras dimensões forem ignoradas. A “divisibilidade” significa que o espaço pode ser dividido 

em partes por razões práticas e a ideia de “limite” possui importância para os relacionamentos 

humanos. Assim, “o limite não é um fato espacial com efeitos sociológicos, mas um fato 

sociológico que assume sua forma espacialmente”, o que significa que “a figuração espacial 

que denominamos limite é uma função sociológica” (SIMMEL, 2013, p. 81). Como afirma o 

autor, “o espaço frequentemente adquire divisões que matizam de modo singular as relações 

dos habitantes entre si e com aqueles que se encontram fora” (SIMMEL, 2013, p. 80). 

 O terceiro aspecto implica a “fixidez” que o espaço oferece às formas sociais, isto é, o 

seu estabelecimento. Ou seja, além da posição única que ocupam, os objetos podem 

distinguir-se por sua (i)mobilidade, pois no contexto da ação, o fato de os objetos materiais 

serem móveis ou fixos influencia a estrutura do fluxo de ação social do ponto de vista do 

mundo físico. Como observa o autor, “é sempre lá onde o contato ou a junção de elementos de 

resto independentes só pode ocorrer em um local determinado, que a localidade fixada 

adquire significado como ponto de rotação de relações sociológicas” (SIMMEL, 2013, p.86). 

 
23 “A partir dos anos 1990, e de forma cada vez mais intensa nos últimos anos, inúmeros cientistas sociais vêm 

concedendo atenção às chamadas “comunidades tradicionais”, destacando em especial as formas através das 

quais tais grupos vêm se constituindo: via as “lutas por território”, onde o que está em jogo é a reivindicação 

perante o Estado por uma demarcação coletiva de certas áreas (as chamadas “terras tradicionalmente ocupadas”). 

Tal processo tem sido associado por certos autores a uma “guinada territorial” (territorial turn) no que se refere 

às lutas de setores subalternos, num processo que não se restringe ao Brasil, mas se faz presente também em 

outros países da América Latina” (GUEDES, 2013, p. 41). 
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Já a “distância” implica que todas as interações sociais podem ser posicionadas em uma 

escala de proximidade e afastamento24. Por fim, a quinta dimensão do espaço para a vida 

social é a mobilidade, que implica mudança de localização, e se vincula as consequências do 

fato de os serem humanos moverem-se de lugar a lugar (SIMMEL, 2013, p. 75-99; ŠKORIC 

et al, p. 590-592).  

 Assim, a sociologia do espaço de Simmel atenta para as relações entre uma “formação 

social” e determinada “extensão de terra”. Nas palavras do autor, “na medida em que a 

formação social está fundida ou, por assim dizer, solidária com determinada extensão de terra, 

ela possui um caráter de unicidade ou exclusividade que, de outro modo, não seria atingível 

da mesma forma” (SIMMEL, 2013, p.77). Para o sociólogo alemão, a estrutura social de um 

grupo está enraizada na relação que ele estabelece com “seu chão” (SIMMEL, 2013, p. 79). 

De tal forma que “sempre percebemos o espaço que um grupo social preenche em algum 

sentido, como uma unidade que tanto quanto exprime e sustenta a unidade desse grupo é por 

ela sustentado” (SIMMEL, 2013, p.79).  

 Penso que a sociologia do espaço de Simmel confere boas possibilidades para se 

estudar as “territorialidades específicas” (ALMEIDA, 2008) dos povos e comunidades 

tradicionais, porque a partir dela é possível pensar o espaço como um espaço de interações 

sociais, como aquilo que a antropologia do espaço dos anos 1990 de Marion Segaud (2016) 

nomeou como espaço “vivido”, “construído”, “ativo” ou, ainda, do “hábitat”. Dessa forma, o 

espaço ocupado por quilombolas, indígenas ou pescadores não é “exterior as relações 

sociais”, como bem observou Godoi (2014, p. 10), mas pelo contrário, está prenhe de relações 

vicinais, amicais e de parentesco, de relações de poder e econômicas, como procurarei 

apresentar ao leitor neste texto em relação a territorialidade pedral.  

 No entanto, a territorialidade pode ser um daqueles temas que estiveram “implícitos” 

em estudos do campesinato e das populações tradicionais ao longo dos anos na sociologia 

rural e na antropologia dos povos indígenas. Assim, daqui em diante, localizarei alguns 

poucos trabalhos nas ciências sociais que trouxeram implicitamente o tema da territorialidade 

em décadas passadas – com o risco patente de parecer anacrônico –  e, em seguida, apresentar 

ao leitor, a partir de quais autores contemporâneos estou pensando este tema em minha 

própria pesquisa25. 

 
24 Como observam Škorić et al, uma elaboração mais geral sobre a distância “pode ser encontrada no famoso 

capítulo de Simmel sobre o conflito, especialmente onde os antagonismos sociais são vistos como uma função de 

proximidade e afastamento” (2013, p. 592). 
25 Possivelmente, uma reconstrução genealógica dessa temática implícita, poderia começar com os estudos de 

Ecologia humana e de Ecologia cultural do século XX. A primeira, com sua influência nos primórdios da 
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 O interesse pelo “meio físico” pode ser compreendido como um indicativo da 

territorialidade como temática implícita na sociologia rural, e, assim, remontar a obra “Os 

parceiros do Rio Bonito”, de Antonio Candido, sua tese de doutoramento em ciências sociais 

defendida em 195426. No capítulo intitulado “Ajuste ecológico”, o autor argumenta sobre a 

“continuidade geossocial” operada pelo “caipira paulista” entre as atividades agrícolas, de 

caça e de pesca e o “meio imediato” onde estas eram realizadas. Para o autor, o grupo caipira 

estava experimentando a passagem de um “meio total”, como espaço integral que articulava 

diferente atividades produtivas, mas também espirituais e culturais, para um “meio parcial”, 

resultado de uma desarticulação promovida pela expansão da agricultura voltada ao mercado 

(CANDIDO, 2003, p. 217-218).   

Magia, medicina simpática, invocação divina, exploração da fauna e da flora, 

conhecimentos agrícolas fundem-se deste modo num sistema que abrange, na 

mesma continuidade, o campo, a mata, a semente, o ar, o bicho, a água e o próprio 

céu. Dobrado sobre si mesmo pela economia de subsistência, encerrado no quadro 

dos agrupamentos vicinais, o homem parece ele próprio como segmento de um vasto 

meio, ao mesmo tempo natural, social e sobrenatural. (CANDIDO, 2003, p. 220). 

 

 O trecho acima, além de revelar uma perspectiva ecológica sobre a relação do homem 

com o “meio físico”, também sugere algo sobre a territorialidade caipira e do Rio Bonito 

como um território social (LITTLE, 2002) caipira, isto é, um complexo natural-social-

sobrenatural integrado, no qual o camponês ordena uma lógica própria dos usos do espaço. 

Esse é apenas um exemplo do que poderia ser os traços de uma territorialidade caipira que se 

pode encontrar na obra de Candido, que no mesmo capítulo ainda descreve como seus 

interlocutores  caçam, plantam e habitam a região por ele estudada.  

 O artigo de Maria Isaura Pereira de Queiroz, intitulado “O sitiante tradicional e a 

percepção do espaço” é um outro trabalho no qual pode-se encontrar a territorialidade como 

tema implícito a partir do objetivo da autora em “estudar a percepção do sitiante tradicional 

com relação ao espaço geográfico e social dentro do qual vive” (QUEIROZ, 1973, p. 49). 

Publicado em francês em 1968, a socióloga analisou neste artigo como a percepção do 

“sitiante paulista” do espaço é operacionalizada através das relações de vizinhança e 

parentesco, que, assim, ordenam a vida cotidiana nos “bairros rurais”. A autora escreveu esse 

 
sociologia urbana, na década de 1920, com os trabalhos de Robert Park e Ernest Burgess sobre a cidade de 

Chicago, centrados na noção de “processos de competição” e no “reflexo” das relações pessoais em “relações 

espaciais e bióticas” (PIERSON, 1981, p. 141). A segunda, com seu impacto na antropologia das populações 

indígenas ou camponesas das Américas, através dos trabalhos de Julian Steward e Leslie White, desenvolvidos 

no anos 1940 e 1950, baseados numa perspectiva evolucionista e na ideia de “adaptação” (ORTNER, 2011). O 

leitor curioso pode consultar Pierson (1981) e Ortner (2011) para tomar contato com uma ampla e bem feita 

caracterização desses campos de estudos tão influentes décadas atrás nas ciências sociais. 
26 Publicada uma década depois, na coleção Documentos Brasileiros pela editora José Olympio, do Rio de 

Janeiro.  
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artigo inspirada nas últimas aulas de Geroge Gurvitch sobre o espaço, no qual o seu velho 

mestre argumentava que “toda percepção, inclusive a dos espaços, faz parte de nossa 

existência, tanto coletiva quanto individual e não poderá ser dessa separada” (GURVITCH 

apud QUEIROZ, 1973, p. 48). 

Todavia, embora ocupando lugar geográfico que se pode determinar com certa 

precisão, o bairro não está nele implantado de modo imutável. Já no século XIX, os 

viajantes estrangeiros observavam com espanto a quantidade de capelas em ruínas, 

de casas abandonadas – taperas – que iam encontrando pelo caminho: seus 

habitantes tinham partido para se estabelecerem em outro local. Tais viajantes 

concluíram que o bairro era uma unidade social móvel no espaço geográfico 

brasileiro. Efetivamente, os sitiantes não se implantam profundamente numa área, 

mesmo quando proprietários: partir não lhes é penoso. Mudam constantemente a 

localização da roça e da casa, e com a mesma facilidade partem de uma região para 

outra. Sua pobreza e a rusticidade de suas técnicas foram, muitas vezes, atribuídas a 

esta grande mobilidade. (QUEIROZ, 1972, p. 51). 

 

 Os próprios “bairros rurais” podiam ser pensados como exemplos de um “território 

sitiante”, derivado da territorialidade dos sitiantes, que animava uma “unidade social móvel 

no espaço geográfico brasileiro” (QUEIROZ, 1973, p 51). Já na antropologia, a análise de 

Lévi-Strauss no livro “Tristes trópicos”, publicado em francês no ano de 1955, que traz 

reflexões sobre a planta da aldeia Kejara e sobre o esquema ilustrativo da estrutura social 

aparente e real de uma aldeia Bororo, podem ser entendida como um esforço do pensamento 

antropológico em torno da compreensão do espaço ou daquilo que Marion Segaud (2016, p. 

256) sugeriu como uma “relação entre ordem social e ordem espacial”, na qual a “percepção 

que temos do espaço não é um fato natural: depende do nosso meio cultural”.  

 Passando dessa escavação arqueológica da territorialidade como tema implícito nas 

pesquisas sobre o campesinato e as populações indígenas do Brasil, a territorialidade hoje 

apresenta-se como um termo que se presta a pesquisas diversas em diferentes áreas do 

conhecimento. Seria, então, um daqueles termos elásticos por que utiliza-se em muitas 

situações ou utiliza-se ele em muitas situações porque é suficientemente elástico? Em uma 

busca no portal de periódicos da CAPES em 2019, constatei 983 ocorrências para o termo 

“territorialidade” em títulos de artigos registrados naquele portal científico.  

Entre essas quase mil ocorrências, a territorialidade estudada nesses artigos era tanto a 

dos agricultores da maniçoba de Sergipe como a dos Kaingang de São Paulo. A 

territorialidade também era a de uma comunidade quilombola do Espírito Santo e a dos 

usuários de crack de uma metrópole brasileira, mas também era a territorialidade do Programa 

Bolsa Família, a de um hospital e até a territorialidade de um pássaro, como costumam 

estudar os biólogos. A territorialidade era também a católica e a homoerótica, a camponesa e a 

do capital. O pesquisador que escrevia sobre a territorialidade era geógrafo, sociólogo, 
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historiador, antropólogo, biólogo, educador físico, assistente social de instituições de Manaus 

ou do Rio Grande do Sul. Parecia-me que no “território epistemológico” da territorialidade 

cabiam muitas pesquisas, temas e pesquisadores.  

Foi a constatação de tamanha polissemia da categoria “territorialidade”, que motivou 

Godói (20014, p. 15) a escrever o artigo “Territorialidade: trajetória e usos do conceito”, no 

qual a antropóloga afirma que o termo não é “autoexplicativo”, nem “evidente” e que é 

necessário ao pesquisador esclarecer “o que se está querendo significar com o seu uso”. O 

artigo de Godói presta um belo serviço aos estudos sobre a territorialidade em ciências 

sociais, porque, apesar de reconhecer a paternidade da geografia em torno da discussão sobre 

o termo nas humanidades, a autora se esforça ao longo do artigo para destacar as 

possibilidades que ele oferece a enfoques sociológicos e antropológicos no estudo das 

relações entre os coletivos sociais e os espaços que habitam.  

Como apresenta a autora, o termo territorialidade, apesar de nas últimas décadas está 

presente nos congressos e publicações dos cientistas sociais, nasceu em um campo de 

conhecimento distante das humanidades (GODÓI, 2014, p. 09-10). O termo originou-se na 

etologia, uma ciência que estuda o comportamento social dos animais, dos seus hábitos 

individuais e de sua adaptação às condições do meio onde habitam. Em seguida, o termo foi 

apropriado pelos geógrafos, que desenvolveram a temática da “territorialidade humana”. 

Ainda que bastante influenciada pela etologia em seu início, os debates sobre o tema na 

geografia distanciou-se das questões inicialmente colocadas pela etologia e desenvolveu 

outras questões que se desdobraram em novas categorias de análise como “territorialização”, 

“desterritorialização” e “reterritorialização” (GODÓI, 2014, p. 10-11).  

A autora reconhece que tal polissemia e derivações conceituais da territorialidade é 

uma consequência da importância que a categoria assumiu em distintos enfoques e interesses 

de pesquisa, legando ao termo uma outra característica, a “pluralidade”.  

Além da mencionada polissemia, há um atributo da territorialidade que precisa ser 

enfatizado. Ela é plural, uma vez que se reporta, como propomos, a processos de 

construção de territórios, isto é, de apropriação, controle, usos e atribuição de 

significados – não necessariamente nessa ordem - sobre uma parcela do espaço que é 

transformada em território. Mais justo é, portanto, falar em territorialidades. Dessa 

concepção já se depreende um aspecto importante, também enfatizado por vários 

estudiosos: o território não diz respeito somente à materialidade do espaço, pois não 

há território exterior a relações sociais [...]. Diria ainda que o território toma forma 

não só por meio da inscrição no espaço físico, mas nas narrativas, pois ele também é 

organizado discursivamente, sobretudo, quando se trata de territórios de povos para 

os quais a tradição oral ancorada na memória social tem peso importante, como os 

estudados por nós, antropólogos (GODÓI, 2014, p. 09-10).  

  

No trecho acima, encontra-se uma definição teórica da territorialidade desde um ponto 
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de vista socioantropológico. A territorialidade, em tal entendimento, refere-se a “processos de 

construção de territórios, isto é, de apropriação, controle, usos e atribuição de significados [...] 

sobre uma parcela do espaço que é transformada em território” (GODÓI, 2014, p. 09-10). A 

partir de tal definição, o “território” não é algo dado, anterior ou exterior as relações sociais, 

mas produto destas. Nesse sentido, o território não é também algo derivado de uma normativa, 

mas das práticas socais dos agentes que formam esse território ao habitá-lo.  

Nesse sentido, a autora está destacando a territorialidade como um processo social de 

construção de territórios que envolve não só a inscrição física sobre o espaço geográfico por 

determinado grupo humano, expresso em edificações e construções diversas, mas, também, 

como este grupo atribui sentido ao lugar, como o ordena logicamente e como estabelece 

relações sociais com esse espaço, que não é apenas material, mas também social e simbólico. 

De tal forma que, para Godói (2014, p. 10).  , as territorialidades são concebidas a partir de 

dois conteúdos diferentes:  

[...] De um lado, a ligação a lugares precisos, resultado de um longo investimento 

material e simbólico e que se exprime por um sistema de representações, e, de outro 

lado, os princípios de organização – a distribuição e os arranjos dos lugares de 

morada, de trabalho, de celebrações, as hierarquias sociais, as relações com os 

grupos vizinhos.  

  

É em tal sentido, que entendo a “territorialidade” nesta pesquisa. Quando me propus a 

estudar a construção social da territorialidade dos moradores da Pedra do Sal, meu interesse 

estava voltado para a compreensão das lógicas e práticas agenciadas em relação ao espaço 

habitado por aquelas pessoas, o que se refere a dimensão da construção de um território 

pedral, em grande medida, visualizado por mim no sistema terra-terreno e seus arranjos 

espaciais e éticos. Como essas lógicas e práticas não são estáticas e se formaram ao longo do 

tempo em relações de solidariedade ou conflito dos moradores do lugar com distintos agentes 

sociais, elas são pensadas em minha pesquisa como um processo social, o que implica uma 

historicidade.   

Ainda que eu tenha elencado a territorialidade como o tema desta pesquisa, a sua 

compreensão é inseparável dos conflitos territoriais vividos por diferentes gerações de 

moradores do lugar. De tal forma que, no caso da Pedra do Sal, compreender a territorialidade 

daquele povo é compreender como eles construíram um território pedral, não apenas pelos 

usos da mata, do mangue ou da praia, mas, também, como essa relação com o território foi, de 

alguma maneira, mediada pelas relações estabelecidas por eles com outros agentes 

interessados nesse mesmo território em diferentes períodos históricos.  
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Pelo exposto até aqui, alguns aspectos devem ficar muito claros. Constata-se, 

primeiramente, que a territorialidade ou territorialidades não é algo que se possa 

entender sem estudar processos, isto é, é preciso ser contextualizada em relação ao 

momento histórico em questão, ao contexto físico onde ocorre e aos atores sociais 

envolvidos. Nesse sentido, tomar a territorialidade como objeto de estudo é 

investigar processos. (GODÓI, 2014, p. 11). 

 

Nesse sentido, o conflito territorial, meu primeiro interesse de pesquisa na Pedra do 

Sal, não foi abandonado durante a pesquisa, pelo contrário, ele foi utilizado, contudo, como 

uma chave para compreender a formação e o funcionamento da territorialidade pedral ao 

longo do tempo, isto é, como capaz de revelar a processualidade envolvida na construção da 

territorialidade pedral, algo coerente com a noção teórica aludida por Godói (2014) e 

operacionalizada durante minha pesquisa.    
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3. POVOAMENTO E FUNDAÇÃO 

 

“E farei a tua descendência como o pó da terra; de 

maneira que se alguém puder contar o pó da terra, 

também a tua descendência será contada.” (Gênesis 

13:16). 

  
 

3.1 Fundação da Pedra do Sal 

 

 Durante meu trabalho de campo na Pedra do Sal circulavam duas versões sobre os 

ocupantes originais do lugar. A versão dos moradores era a de que famílias de pescadores 

haviam se instalado ali há muito tempo, como os Severo e os Martins. Na versão dos Silva, 

afirmava-se que esta família chegara pari passo aos pescadores e que ambos eram amigos de 

longa data. Tais “narrativas de fundação” (SEGAUD, 2016) foram acionadas pelos coletivos 

dos moradores e da família Silva em um contexto particular, o da venda de terras da ilha para 

empresas de turismo e geração de energia eólica a partir dos anos 200027.  

Para os moradores, os Silva não tinham o direito de vender aquelas terras, que eram há 

muito tempo a morada e o sustento da comunidade. Assim, o ato de vender ou alugar terras 

para as empresas foi percebido como uma injustiça a partir do entendimento de que a terra 

pertence aqueles que nasceram, se criaram e trabalham no lugar há muitas gerações e não 

àqueles que apresentam documentos de posse, cuja legitimidade era questionada pelos 

moradores.  

A família que se apossou dessa terra, que é a família Silva, dentro dessa ilha aqui 

todinha, eu não conheço, desafio uma pessoa de 80 anos, de 90 anos que me mostre 

um pé de qualquer tipo de árvore plantado pela família Silva. Num tem, num tem 

nenhum pé de cansanção plantado pela família Silva, num tem (Morador da Pedra 

do Sal durante oficina sobre territorialidade na Associação de Moradores e 

Pescadores, 11 de julho de 2015). 

 

- E essas histórias que tem um documento na paróquia, o senhor já escutou? 

- Diz que tem esse documento, mas esse documento é porque eles mandaram no 

estado por 40 anos [refere-se aos cargos de senador, governador e prefeito ocupado 

pelos Silva] e o pai deles, os avós deles, tudo era juiz. Era juiz de direito na Parnaíba 

[refere-se a João Silva]. Então, eram eles que comandavam o Piauí (Entrevista com 

Batistinha, entrevista em sua casa, 02 de novembro de 2016). 

 

Para os Silva, o direito de vender as terras sob propriedade de seus membros foi algo 

legítimo, visto que documentos davam esse direito àquela família perante os órgãos de 

governo responsáveis pelo ordenamento fundiário. Os dois grupos apresentaram narrativas 

 
27 Por “narrativas de fundação”, estou entendendo as elaborações dos moradores e dos Silva sobre a chegada das 

primeiras famílias a Pedra do Sal. Tal noção está referenciada na “antropologia do espaço” de Segaud (2016, p. 

142). 
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diferentes de fundação do povoado, os moradores por meio de uma história oral passada entre 

gerações, os Silva por meio de documentos que circulavam também entre as gerações da 

família. Em comum, os grupos remontavam a ascendência para estabelecer um marco 

temporal e legítimo para as narrativas de fundação.  

Assim, os moradores legitimavam sua presença a partir da descendência e do uso da terra, 

enquanto a família Silva defendia sua versão a partir de documentos jurídicos que 

assinalavam a “posse” de “glebas” por João Tavares de Carvalho Silva, recorrendo, assim, 

ainda que por outros meios, a um ancestral. Enquanto na narrativa dos moradores, o sentido 

do pioneirismo associava-se a pertença ao lugar, legitimada através da ancestralidade, da 

morada e do trabalho, nos Silva havia um sentido de propriedade, legitimado através de 

documentação jurídica reconhecida pelos códigos legais da sociedade nacional, que, assim, 

legitimavam a ancestralidade da ocupação da ilha por aquela família. Os moradores, 

afirmavam que sua presença ali era uma “história de 150 anos”, os descendentes de João 

Silva se valiam de documentos de venda e compra de posses datados de 1941.  

 

3.1.1 A narrativa dos donos de terra: portugueses, herança e sesmarias 

 

A realização do I Fórum de Território e Direitos das Comunidades Tradicionais do Litoral 

do Piauí, realizado nos dias 08 a 10 de novembro de 2017 na Pedra do Sal, foi um importante 

momento para ter acesso a “narrativa de fundação” acionada pela família Silva no contexto do 

conflito territorial entre os moradores e os empreendimentos de turismo e energia. Roberto 

Silva, conhecido popularmente na ilha como Roberto Pilim, foi convidado pela comissão 

organizadora do Fórum para “dissertar sobre as terras da família Silva” em Ilha Grande, 

particularmente na área utilizada pelos moradores da Pedra do Sal. Ele se fez presente no 

evento,  participando de uma das mesas. Roberto se mostrou bastante agradecido pelo convite 

e se referiu ao Fórum como uma maneira de “praticar cidadania, conciliar e trazer soluções a 

partir do diálogo, a partir do entendimento, que são diversos aqui entre os que habitam tantas 

comunidades”28.  

A história das terras da família Silva, para Roberto, é a mesma de outras e se confundem 

 
28 Naquele período, início do mês de novembro de 2017, eu me encontrava em Fortaleza assistindo aulas das 

disciplinas do doutorado, o que dificultou a minha ida a tal evento. Contudo, dois filhos de seu Zé, Remildo e 

Silvia, gravaram em seus celulares a fala de Roberto Silva para me mostrarem. Eles disseram que eu ia gostar de 

ter estado lá e ouvido. Nesse sentido, os trechos que apresento aqui da fala de Roberto foram transcritos de tais 

vídeos que eles gravaram e me enviaram. Essa gentileza, me fez pensar que para eles estava claro o meu 

interesse de pesquisa na Pedra do Sal, o que para mim, na condição de um aprendiz de pesquisador, foi 

gratificante. 
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com a própria história do Brasil. Em sua fala, ele estabelece uma classificação de tipos 

diferentes de terra: “terra da união”, “terra do estado”, “terra do município”, “terra da igreja” e 

“terra particular”. Ele situa, sem muita certeza, as propriedades dos Silva nessa última 

categoria de terras e estabelece a participação da família no processo de colonização do Piauí. 

Roberto também associa a própria família a uma linhagem que inclui Simplício Dias da Silva, 

figura importante da história do Piauí e cujo nome batiza a ponte que liga Ilha Grande ao 

continente.  

 

A minha missão eu vou é, sobre as terras né?! Eu gostaria de ser breve, por que eu 

tenho muito mais a oferecer do que simplesmente contar a história do Brasil, né?! 

[...] Você vai ver hoje que as terras do país, elas são titularizadas assim. [...] Então, 

temos as terras que são da União, nós temos as terras que são dos Estados, nós temos 

as terras que são dos municípios, e tivemos mais dois tipos de terra, né?! Que vem 

da história do próprio país, da formação do país, tá?! Nós temos as terra da igreja, a 

igreja com muita influência angariou uma quantidade muito grande de terra, e nós 

temos as terras particulares. Então, existem as terras particulares, que não foram 

nominadas nem pra União, nem pro Estado, nem pro município, e nem pra igreja, 

terra particular, talvez, no que eu não tenho tanta certeza, talvez a gente [os Silva] 

tivesse dentro dessas terra, tá?! Então, eu lendo sobre o passado, né, que nós 

chegamos junto da colonização, esse Silva que você vê no meu nome, é o mesmo da 

homenagem da Ponte Simplício Dias da Silva, tá?! A gente vem desde a colonização 

do estado, e naquele tempo a família fazia criação de gado e charqueada, e tinha 

vastas áreas de terra. Naquele tempo também, a terra não era uma coisa importante, 

importante era o gado que tava na terra, então disso se fazia uma indústria e se 

manteve a história da cidade, e o início da cidade (Roberto Silva, no I Fórum de 

Território e Direitos das Comunidades Tradicionais do Litoral do Piauí nos dias 08 a 

10 de novembro de 2017 na Pedra do Sal).  

 

Durante sua dissertação sobre as terras da família Silva em Ilha Grande de Santa Isabel, 

Roberto foi interrompido por Buchudo, que se encontrava na plateia do Fórum. Seu Buchudo 

é um conhecido morador do lugar, membro da família Severo, reconhecida como uma das 

mais antigas do povoado. Ele questionou Roberto sobre quais eram as famílias que “chegaram 

aqui primeiro”. O que o Silva respondeu como sendo: 

 

A família Severo, família Martins e diversas outras, é [...] Eu não quero 

te dizer tudo por que eu posso falhar em alguma, mas também são umas três ou 

quatro famílias, famílias amigas como eu falei. Ao longo do tempo eles comungaram 

essa amizade por muito tempo [com a família Silva], não sei por que agora elas se 

divergem um pouco, mas essas famílias comungaram uma amizade por muito 

tempo, dividindo inclusive dificuldades econômicas. Eu vi doutor João Silva (tio de 

Roberto, ex-prefeito de Parnaíba) analisando e trazendo a possibilidade de financiar 

linhas pra fazer ninho de tarrafo, uma porção de coisas. Ele era solidário aqui, e fez 

muito isso, emprestou muito serviço médico pra esses amigos dele aqui (Roberto 

Silva, do I Fórum de Território e Direitos das Comunidades Tradicionais do Litoral 

do Piauí nos dias 08 a 10 de novembro de 2017 na Pedra do Sal). 
   

Em entrevistas com os moradores, os Severo são citados como uma das famílias mais 
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antigas do lugar, algo que também é reconhecido pelos Silva. A amizade entre as famílias 

também é de conhecimento dos moradores.  

 

Se eu não me engano, em determinado momento a prefeitura ou alguém veio 

construir uma estação de água ali, e tinha uma casa que tava muito ruim, e a gente 

fez uma casa, que se eu não me engano foi pro seu Antônio Severo [avô de 

Buchudo]. Eu, a minha construtora, construiu uma casa exatamente para o Antônio 

Severo (Roberto Silva, do I Fórum de Território e Direitos das Comunidades 

Tradicionais do Litoral do Piauí nos dias 08 a 10 de novembro de 2017 na Pedra do 

Sal).  

 

Durante a resposta de Roberto, Buchudo o interrompeu mais uma vez e o questionou 

sobre a idade de Antônio Severo. Roberto afirmou que não sabia e que, talvez, Buchudo não 

conhecesse a “data que eu nasci, que meu pai nasceu, que meu avô nasceu, meu tio-avô, meu 

tataravô, as pessoas que aqui tiveram por mais tempo”. Aqui é importante destacar como o 

Severo e o Silva operam a legitimidade do pioneirismo na fundação da Pedra do Sal.  

Ambos buscam se ligar a uma parentela, e ligar essa parentela a terra é uma forma 

legítima encontrada por eles para estabelecer o pioneirismo da fundação. Ambos associam 

indivíduos a famílias e famílias ao lugar, estabelecendo, assim, vínculos pessoa-terra ou 

melhor, parentela-terra. Contudo, se a Buchudo só resta uma história oral sobre o seu 

parentesco com os primeiros habitantes do lugar, como signo legitimador do pioneirismo, 

Roberto Silva se vale de dispositivos jurídicos, como os documentos de posse de terra, 

reconhecidos socialmente pelo Estado, para fazer valer a legitimidade de sua família como 

fundadora do povoado.  

“A Secretaria do Patrimônio da União identifica nossa [os Silva] titularidade de 

propriedade da Pedra do Sal”, afirmou Roberto durante sua fala. Buchudo não pode recorrer a 

tal dispositivo jurídico no contexto dessa luta de narrativas pelo reconhecimento do 

pioneirismo porque a relação do morador da Pedra do Sal com a terra se assentou ao longo do 

tempo em um arranjo que envolve a memória, o parentesco, a moradia e o trabalho como 

fontes de legitimação e não documentos de posse de terras.  

Em resposta as intervenções de Buchudo, Roberto passou a questionar a plateia sobre a 

existência da venda de lotes de terra na Pedra do Sal pelos próprios moradores. “A Pedra do 

Sal tem mais de 300 casas aqui? Por aí? Quantas casas eu vendi na Pedra do Sal? Quantos 

terrenos eu vendi? Na minha propriedade, me diga aí, quantos?”. Nesse momento, o debate 

entre Roberto e Buchudo passou da legitimidade do pioneirismo para o da legitimidade da 

comercialização das terras, um debate sobre quem podia vender as terra da Ilha.  

À provocação de Roberto, Buchudo responde que “tem um pedaço de terra que foi 
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vendido por três milhões e trezentos mil real no cartório, foi feito por procuração no Ceará. 

Três milhões e trezentos mil reais”. Buchudo se referiu a área do oeste da ilha que Roberto 

Silva vendeu a empresários espanhóis e italianos do setor de turismo por volta de 2005. 

Roberto respondeu, distinguindo sua área do que seria a área da Pedra do Sal.   

 
Na realidade, não vamo confundir minha área com a Pedra do Sal, tá?! A 

propriedade que eu vendi naquela ponta por lá [refere-se a área nomeada pelos 

moradores como Pontal, a oeste do litoral da ilha]. Exatamente quando eu 

identifiquei que eu era muito fraco pra segurar tantas invasões e tantos incêndios e 

tantas agressões que a natureza tinha, eu me senti acuado em dividir isso com mais 

algumas pessoas [os empresários do setor de turismo], que me contaram que iam 

fazer maravilhas aqui [construir um resort de luxo] (Roberto Silva no I Fórum de 

Território e Direitos das Comunidades Tradicionais do Litoral do Piauí nos dias 08 a 

10 de novembro de 2017 na Pedra do Sal).  

 

Nesse trecho de sua fala, Roberto distinguiu sua “área”, uma “propriedade”, do que seria a 

Pedra do Sal. Além de fazer essa diferenciação, ele justifica a venda da terra a empresários do 

setor de turismo por esta ser “sua” propriedade e porque sentiu-se “muito fraco” para lidar 

com as “agressões da natureza”. Nessa maneira de distinguir “propriedade” e “natureza” 

reside uma importante diferenciação sobre as percepções dos moradores e dos Silva sobre o 

território da ilha, que serão trabalhadas neste texto em sua quinta parte, mas que por hora cabe 

algumas anotações. 

Chama-se Pontal o lugar onde estava a “propriedade” de Roberto. Tal lugar é utilizado 

pelos moradores para a pesca, a cata de caranguejo e a coleta de frutos. Na perspectiva do 

morador, esses lugares de uso comum não possuem um “dono”, pois são da “natureza”. 

Assim, na percepção de Roberto foi vendida uma “propriedade”, mas para o morador foi 

vendida a “natureza”. Outra diferença é que a divisão espacial que realiza Roberto entre sua 

propriedade e a Pedra do Sal não corresponde aos usos que o morador faz do território da ilha.  

Os pescadores e extrativistas vegetais da Pedra do Sal combinam o uso familiar do terreno 

(casa, sítio, curral, quintal) com o uso comum da terra (praia, mangue, lagoas, matas). Dessa 

forma, quando Roberto vendeu terras no Pontal, ele vendeu parte da natureza e ao vender, ele 

se apropriou de algo comum, que não pode ser vendido porque sequer tem um dono. Esse 

choque de diferentes visões de mundo sobre o que é a natureza e o que é a propriedade, é a 

base simbólica do conflito territorial entre moradores e donos de terra, entre moradores e 

empresas de energia eólica.  

Após essa fala, Roberto congratulou o evento, agradeceu o convite a participação e 

almejou ser chamado no próximo Fórum. Uma outra narrativa de fundação da família Silva 

pode ser encontrada na biografia do tio de Roberto, o ex-senador Alberto Silva falecido em 
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2009. Publicada pelo jornalista Zózimo Tavares (2018), o livro “Alberto Silva: uma biografia” 

traz entrevistas com o finado senador. O quinto capítulo da obra reconstrói a trajetória de vida 

de Alberto a partir de trechos de entrevistas com ele. Ao relembrar a trajetória, o ex-senador 

recorre aquela lógica presente na narrativa de fundação relatada por seu sobrinho Roberto. 

Alberto estabelece ligações entre a família Silva e a ilha através de uma posse de terras que 

fora herdada desde o período colonial das sesmaria.  

Eu sou o mais novo descendente de uma família de oito irmãos, quatro homens 

e quatro mulheres. 

Nasci [1918] e me criei à margem do rio Parnaíba, mais precisamente do rio 

Igaraçu, o terceiro braço que compõe o Delta do rio Parnaíba e que envolve a cidade 

de Parnaíba. 

Nasci numa residência que tinha mais de 100 anos de existência que pertenceu a 

meu avô [sitio Paraíso], que era praticamente proprietário de toda a Ilha Grande de 

Santa Isabel. Era uma sesmaria.  

Ele era descendente de uma família portuguesa que passou a ele esta sesmaria e 

ele veio e constituiu família.  

De modo que, quando eu nasci, já nasci na casa grande da família e que é bem 

às margens do rio (TAVARES, 2018, p. 67-68).  

 

Tal concordância de versões sobre a fundação indica haver uma circularidade dessa 

narrativa entre diferentes gerações da família Silva. Tio e sobrinho estabeleceram como marco 

temporal para a fundação o período colonial do Brasil. Roberto narrativamente vinculo os 

Carvalho e Silva (sua linhagem paterna) e os Tavares Silva (sua linhagem materna) a 

prestigiosa família Dias da Silva, da qual Simplício fora membro e um importante 

personagem da história parnaibana. Alberto estabeleceu uma descendência portuguesa para 

seu avô, o maranhense capitão Claro Silva, e remeteu à posse das terras como derivando de 

uma herança de sesmaria, que Claro teria recebido de família portuguesa.  

Assim, os Silva costumam legitimar sua presença e posse de terras em Ilha Grande de 

Santa Isabel através de uma associação entre o longo prazo biográfico da família e do longo 

prazo da história nacional. O tio e o sobrinho recorreram a ideia de propriedade, “sesmaria”, 

no caso de Alberto, e as “terras particulares”, no caso de Roberto. Semelhante aos Silva, as 

narrativas de fundação dos moradores recorrem ao longo prazo biográfico e familiar, mas não 

de apenas uma famílias, mas de várias, através de outros marcos temporais, como o chamado 

“no tempo dos negros”, e ao longo prazo histórico do povoado, como na expressão no “tempo 

das vinte e seis casas”, referências ligadas muito mais a história local do povoado do que a 

uma história nacional. A seguir serão apresentadas as narrativas de fundação dos moradores.   
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3.1.2 A narrativa dos filhos do lugar: índios e negros, trabalho e casa 

 

Batistinha, pescador da Pedra do Sal, conta que seus antepassados “encontravam es-

cama de camurupim nos morro enterrado quando eles começaram a fazer casa” e concluiu 

que antes dos pescadores “era índio que morava. Do tempo dos negro”.  

Meu pai foi nascido e criado aqui. A família dele todinha. Aqueles morros que têm 

por ali umas casas, eles encontravam essa escama de camurupim nos morro enterra-

do quando eles começaram a fazer casa, quer dizer, era índio que morava. Do tempo 

dos negro (Batistinha, entrevista em sua casa, 02 de novembro de 2016). 

 

 

Moradores citam que uma das primeiras famílias do povoado foi a de Dona Elisa. 

Contam que ela era negra e chegou em barco que atracou no lugar transportando escravos. 

Após sua chegada ao lugar, Elisa fugiu para o mato, pois era braba, mas foi amansada. Além 

da família de Elisa, citam mais três: Bernadinho, Severo e Carraca. E antes dessas já estavam 

por lá as famílias do Zé Grosso, do Vidal e do Zé de Brito, que deixaram seus nomes registra-

dos em cascalhos e pedras do lugar que são denominadas de “pedras do Vidal” e as “pedras 

do Zé de Brito” (CARVALHO, ROCHA, s/d, p. 06; GALENO, s/d, p. 05). 

Seu Batistinha remonta ao século XIX a presença de seus parentes no lugar: “isso é 

história de 150 anos, é geração de muitos anos”, afirmou ele em 2016, quando tinha 59 anos 

de idade. Outros moradores que falaram sobre o início do povoamento do lugar, e que tinham 

entre 60 e 70 anos de idade quando realizei o trabalho de campo, remontaram ao perímetro do 

farol a localização das moradias. Jonas, um pescador aposentado e nascido em 1943, afirma 

que “no início na Pedra do Sal havia umas 15 casas ao redor do farol, por onde ficava o mo-

rador mais velho, próximo ao morro” (CARVALHO; ROCHA, s/d, p. 06). Eli, que nasceu 

em 1963, afirma ser do “tempo das 26 casas”.  

- Eu sou do tempo das 26 casas. 

- As 26 primeiras casas? E elas ficavam por onde? 

- Lá na praia que não existe mais. Bem aí onde tá esse quintal que a moto tá 

passando, tinha uma casinha, lá naqueles coqueiros lá em cima, onde vai ser o rally, 

era a casinha do meu pai, lá em baixo tinha duas (Entrevista com Eli em sua casa, 10 

de setembro de 2016). 

 

Ela afirma que no farol “tinha uma casa da capitania [dos Portos], que era aonde os 

bispos [de Parnaíba] vinham celebrar as missas, aonde tinham os casamentos, os batizados, a 

missa de ano em ano. Era o lazer que a gente tinha, quando os capuchinhos vinham”. Do 

“tempo dos negro” como afirmou Batistinha ao “tempo das 26 casas”, como falou Eli, obser-

va-se que o morador da Pedra do Sal não conta o tempo através de números ou datas específi-

cas, algo que percebi ao longo do trabalho de campo, mas conta o tempo à partir de situações 
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como aquele em que Elisa fugiu de um barco e se recolheu na mata ou sobre as 26 casas que 

existiam no povoado e suas missas celebradas no farol.  

Movido por essas “narrativas de fundação” (SEGAUD, 2016) e pela luta por reconhe-

cimento dos pioneiros ocupantes, engendrada por moradores e a família Silva no contexto da 

venda das terras da ilha, acabei por procurar em documentos, indícios que apontassem a ocu-

pação daquela parte de Ilha Grande de Santa Isabel. Afinal de contas, os dados do trabalho de 

campo haviam me colocado um problema de história e, assim, recorri as fontes documentais, 

não tanto como uma espécie de prova cabal sobre a veracidade do que narravam os moradores 

ou a família Silva, ainda que possa funcionar dessa maneira, mas para compreender a histori-

cidade que aquelas narrativas evocavam e construir um terceiro ponto de vista baseado na 

historiografia e em provas documentais.  

 

3.2 Povoamento de Ilha Grande  

 

“Em todo o delta do rio Parnahyba, existem de 60 a 70 

ilhas, entre maiores e menores, habitáveis e inhabita-

veis. A mais vasta dellas é a ilha Grande.” (CALDAS, 

1901, p. 01).   

 

 

3.2.1 Como um quebra-cabeças 

 

 Os documentos e a historiografia do Piauí mobilizados para a escrita desta parte do 

texto, ofereceram pequenas “peças” do “quebra-cabeças” histórico que é o processo de povo-

amento da “mais vasta” ilha do Delta do Parnaíba, a Ilha Grande de Santa Isabel. Encaixadas 

cronologicamente, essas peças ajudam a reconstruir o povoamento da ilha através do tempo. 

Contudo, é preciso lembrar ao leitor, não encontrei todas as peças desse quebra-cabeças. As-

sim, “pulando” de período em período, como se perceberá adiante, vou reconstruindo o povo-

amento da ilha a partir do encaixe das peças desse quebra-cabeças encontradas em documen-

tos e livros, que em suas linhas referem-se apenas tangencialmente a Ilha Grande ou a Pedra 

do Sal e seus habitantes.  

 Até o momento da escrita desse texto, não havia obra dedicada ao tema do povoamen-

to de Ilha Grande de Santa Isabel. As pesquisas de Mavignier (2017) e Milano (2015) aborda-

ram colateralmente a questão e restringiram-se a citar o “mito fundador” que circula nos Mor-

ros da Mariana, no qual o povoamento da ilha remontaria a chegada, por volta de 1692, da 

viúva Dona Mariana Alexandre Viana e seus seis filhos na Coroa Grande ou Coroa do Igara-

çu, nome à época da ilha.  
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O Município de Ilha Grande, em época passadas era chamado de Coroa Grande ou 

Coroa do Iguaçu. Em meados de 1692. Dona Mariana Alexandre Viana, que ficara 

viúva, se instalou, na porta da Coroa Grande, próxima às margens do Igarapé ribei-

rinho ligado ao Rio Tatus afluente do Rio Parnaíba. Com ela estavam seus filhos, 

quatro homens e duas Mulheres. E, ao pé dos morros construíram sua morada, era 

um areal que dividia a Ilha do Camarço. A região era farta, com abundante produção 

nativa de caju, puçá, murici e guajirú. No rio e nos lagos, muitos peixes, camarões, 

mariscos e, nas matas, caçavam-se raposas, guaxinins, gatos maracajás, cutias e tar-

tarugas, numerosíssimas. Pouco a pouco a localidade foi sendo povoada, graças ao 

pioneirismo de Dona Mariana de seus filhos. Os morros existentes próximos ao local 

eram avistados de longe, com suas areias brancas e cajueirais. Os caçadores reco-

nheceram dona Mariana como a desbravadora da região e passaram chamar o local 

de MORROS DA MARIANA, denominação assimilada e mantida até hoje (ILHA 

GRANDE DO PIAUÍ, 2019).  

 

 

 Não se trata aqui de “contestar” esse “mito fundador”. O mito possui sua própria razão 

de ser, como poderia dizer o Lévi-Strauss das Mitológicas (2004). Trata-se, na verdade, de 

não encará-lo como um “ponto de chegada”, que daria por resolvido a questão que me coloco 

sobre o processo de povoamento da ilha, mas de encará-lo como um “ponto de partida”29. 

Ainda que seja uma ideia atraente realizar uma análise do mito fundador de Ilha Grande, está 

fora de minha pretensão e de minha habilidade enquanto cientista social. Por hora, acho im-

portante destacar a aceitabilidade de que goza o mito como explicação histórica sobre a fun-

dação do povoado Morros. Ao visitar o site da prefeitura de Ilha Grande do Piauí, o leitor po-

derá encontrar o referido mito de fundação funcionando como explicação histórica na seção 

do site da municipalidade, nomeada de “História de Ilha Grande”. Os documentos e a histori-

ografia apresentada a seguir, oferecem algumas das peças de um complexo processo de povo-

amento, que se cruza com a própria história da colonização portuguesa e fazendeira do norte 

piauiense.    

 Adiante, o leitor encontrará uma reconstrução histórico do povoamento de Ilha Grande 

de Santa Isabel, com uma atenção especial ao litoral da Ilha, local onde está situada a Pedra 

do Sal. Tal reconstrução é resultado de um investimento de pesquisa em documentos como 

mapas, jornais e na historiografia piauiense. Ao final desse percurso, sintetizo essa reconstru-

ção histórica num gráfico cronológico contendo os principais indícios de ocupação de Ilha 

Grande de Santa Isabel.    

 

 

 
29 Há também uma escola que leva o nome Mariana Alexandre Viana no povoado Cal, vizinho aos Morros. O 

mito também está registrado na produção bibliográfica sobre mitos e lendas do Piauí. Para o leitor curioso no 

assunto, consultar NOLÊTO, Rafael. Mitologia piaga: Deuses, encantados, espíritos e outros seres lendários do 

Piauí. Teresina: Clube de Autores, 2019. QUEIROZ, Áurea. Lendas do Piauí. Teresina: Halley, 2013. 
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3.2.2 Os Tremembé e os povoadores (1725-1750) 

 

 

“Era apenas assalto com violência, assassinato agravado 

em larga escala, e homens entrando naquilo às cegas – 

como convém a quem lida com as trevas. A conquista 

da terra, que significa, em grande medida, tirá-la de 

quem tem a cor de pele diferente ou o nariz um pouco 

mais achatado que o nosso, não é uma coisa bonita, 

quando examinamos bem. O que a redime é a ideia ape-

nas. Uma ideia por trás dela; não um pretexto sentimen-

tal, mas uma ideia; e uma crença altruísta na ideia – al-

guma coisa que você pode criar, venerar e oferecer sa-

crifícios a ela”. (CONRAD, 2010, p. 120). 

 

 

Em 1725, a “carta de data e sesmaria” de Ilha Grande de Santa Isabel foi concedida 

por João da Maya da Gama, governador do Maranhão e Grão-Pará, a João Gomes do Rêgo 

Barros, Capitão-Mor de Parnaíba (FREIRE, 2016, p. 136-137). Tal concessão foi uma espécie 

de “recompensa” a Barros por ter participado em combates aos Tremembé no norte do Piauí 

(MIRANDA, 2017)30. Antes da colonização portuguesa, os Tremembé habitavam soberanos 

também o norte do Ceará e do Maranhão. No Piauí eles ocupavam 27% das terras da então 

capitania de São José com mais de sessenta tribos e cento e vinte mil índios de um total de 

trezentos e setenta mil em todo o Piauí (MAVIGNIER, 2017, p. 27)31. Os Tremembé perma-

neceram com “bastante autonomia” sobre o seu território até o final do século XVII, realizan-

do comércio de mercadorias tais como “âmbar-gris, pau-violeta e até escravos, com diferentes 

estrangeiros que frequentavam suas praias” (BORGES, 2010, p. 10). 

 Até meados do século XVIII, a distribuição de terras em sesmaria era operada pelos 

governadores32. Por meio do governo de Maya da Gama foram concedidas cento e cinquenta e 

sete sesmarias, das quais cento e quarenta e cinco delas entre os anos de 1725 e 1728. Entre o 

final século XVII e a primeira metade do século XVIII, as “capitanias do Maranhão e Piauí 

assistiram ao incremento dos conflitos com os índios e a expansão do gado” (CHAM-

BOULEYRON e MELO, 2013, p. 167), de modo que no Piauí, a expansão das fazendas se 

deu “pari passu com uma guerra de extermínio e/ou subjugação dos indígenas” (MEDEIROS, 

1996, p. 21).  

 
30 Diz-se que Rêgo Barros resistiu em três combates seguidos aos índios também com armas de fogo e que 

“perdeu nessa guerra mais de cinco mil cruzados” (MIRANDA, 2017). 
31 Em tupi, a palavra Tremembé (tïrïme’mbé) significava “índios dos terrenos alagados” (MAVIGNIER, 2017, p. 

27).  
32 Exceção feita a alguns poucos casos nas capitanias hereditárias (CHAMBOULEYRON e MELO, 2013, p. 

167). 
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Por volta de 1720, já se encontravam em processo avançado de “pacificação” os “ser-

tões de dentro” e os “sertões de fora”, o interior e o litoral do Ceará, Piauí e Maranhão 

(CHAMBOULEYRON e MELO, 2013, p. 188). Na década de 1730, o rei de Portugal Dom 

João V deu posse de “quatro léguas de terras aos índios Tremembé na Ilha do Caju”. Assim, 

os “últimos” Tremembé do Delta do Parnaíba viveram no aldeamento da Ilha do Caju, locali-

zado a noroeste de Ilha Grande de Santa Isabel, com carta sesmarial conseguida pelo jesuíta 

Padre João Tavares a pedido dos índios. Lá tornaram-se criadores de gado, abastecendo o 

aldeamento e as casas jesuíticas do Maranhão. Tal situação perdurou até 1750, com a invasão 

da Ilha do Caju pelos irmãos Lopes, portugueses instaladores de fazendas (MAVIGNIER, 

2017).  

A “desinfestação”, como se dizia à época, do norte do Piauí por meio da guerra aos 

Tremembé era a etapa que antecedia o povoamento. No vocabulário do colonialismo portu-

guês, existia uma diferenciação entre “ocupação” e “povoamento”. A ação de povoar referia-

se a conquista do português de uma terra antes ocupada pelo indígena. Assim, do ponto de 

vista do colonizador setecentista, o norte do Piauí era ocupado por “nações selvagens”, mas só 

foi povoado de fato com a conquista daquela região pelo fazendeiro português33.  

Assim, o “povoamento”, no sentido setecentista, foi operado por um misto de “guerra 

privada” e “guerra oficial” que indica o “imbricamento de uma ação que partia dos governa-

dores e outra que partia dos ‘particulares’, embora se entrecruzando quando os interesses fos-

sem os mesmos” (CHAMBOULEYRON e MELO, 2013, p. 189). A guerra ao “gentio do cor-

so”, o índio na aldeado, significou uma forma de acesso à terra34.   

Isso por duas razões. Ela permitia que indivíduos que tivessem participado das pele-

jas legitimassem os seus pedidos. Isso valia não só para os soldados das expedições 

comandadas ou ordenadas pelos governadores, mas também para aqueles que a sua 

custa e fazenda empreendiam ações contra os índios. Por outro lado, os embates “de-

sinfestavam” os sertões, como se dizia à época. Alguns dos participantes das várias 

expedições para combater os índios no sertão ao longo da primeira metade do século 

XVIII conseguiram sesmarias e se instalaram, justamente, nos sertões que haviam 

ajudado e ajudavam a devassar (CHAMBOULEYRON e MELO, 2013, p. 189).  

 

 Assim, o “desinfestamento” abriu o caminho para o “povoamento” através dos currais 

de bois, possibilitando o surgimento do “tipo social de fazendeiro” que marcaria dali em dian-

te a geografia e a história do Piauí (MEDEIROS, 1996, p. 20)35.  

 
33 O relato de Joze Pedro de Meneses, auxiliar do engenheiro Antonio Galuzze (contratado em 1761 para fazer 

um mapa da capitania de São José), expressa bem essa distinção. Ver Mavignier, 2017, p. 140-141.  
34 Em 1863, “o governador do Ceará José Bento da Cunha Figueiredo Jr. Declarou extinta a nação Tremembé, 

que em 1854, já tinha perdido a posse de seus condomínios pela regulamentação da Lei 601, ou Lei da Terra” 

(MAVIGNIER, 2017, p. 143). 
35 Como observa Medeiros, “a formação histórico-social do Piauí tem como base a expansão da pecuária pelos 
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3.2.3 Tropas, rezes e navegadores (1762-1808) 

 

No norte da capitania do Piauí, por volta de 1780, Luís Carlos de Abreu Bacelar, “o 

temido”, e João do Rego Castello Branco, “o matador de índios”, filho do sesmeiro Rêgo Bar-

ros, foram personificações do fazendeiro como “potentado senhor”. Forjados na “experiência 

guerreira” contra o índio, constituíram-se no “chefe autoritário de seu clã familiar e de seus 

agregados”, sempre vinculados a uma oligarquia por laços de parentesco e interesses comuns. 

No início da colonização, o povoadores assemelhavam-se a uma espécie de “sociedade de 

combatentes” (MAVIGNIER, 2017, p. 142; MEDEIROS, 1996, p. 20; FILHO, 1982, p. 40). 

Trinta e sete anos após ser concedida a “carta de data e sesmaria” a Rêgo Barros, o 

primeiro governador do Piauí João Pereira Caldas lidava com questões diferentes das do go-

vernador Maya da Gama. Se no período de Gama tratava-se de colonizar a terra através da 

guerra ao Tremembé, na época de Caldas a guerra era contra “Castela e França”. Foi nesse 

novo contexto do colonialismo português que o governador João Caldas enviou instruções 

para o tenente-coronel João do Rêgo Castello Branco para a “defesa das barras do Rio Parnaí-

ba” por ocasião da declaração de guerra de França e Castela a Portugal. O ano era  1762 e tal 

medida de defesa do litoral da capitania ocorreu durante a chamada Guerra Fantástica (1762-

1763) entre Portugal e Grã-Bretanha contra Espanha e França no contexto da Guerra dos Sete 

Anos (1756-1763).  

As barras dos rios Parnaíba e Igaraçu eram consideradas as “mais expostas” a “inva-

são” estrangeira e por isso lugares “dignos de maior vigilância”. A coroa portuguesa tinha 

interesses comerciais e militares em relação ao Delta do Parnaíba e, assim, Caldas enviou para 

Castello Branco instruções para formar um “Corpo de Tropas de Cavalaria Auxiliar e de Or-

denança” para a defesa do litoral piauiense. O percurso das tropas iniciou-se em Parnaíba em 

direção a Campo Maior, onde foram agregados soldados e oficiais. Em seguida, dirigiram-se 

para Piracuruca, onde mais pessoas se uniram as tropas que voltaram a Parnaíba (FREIRE, 

2016, p. 68).  

As instruções do governador diziam que o “destacamento” de pessoas vindas dessas 

localidades deveriam estabelecer-se nas “praias que ficam na ponta da Ilha, que jaz entre as 

duas sobreditas barras [Igaraçu e Parnaíba]” (FREIRE, p. 68-70, 2016), o que corresponde a 

localização geográfica de Ilha Grande de Santa Isabel. O documento prosseguiu com detalha-

 
sertões nordestinos. Da segunda metade do século XVII até o final do século XIX, o Piauí viveu essa ‘civilização 

do couro’” (1996, p. 20). 
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das instruções militares e descreveu uma “abundância” de peixes e mariscos no litoral de Ilha 

Grande, no qual também se encontravam “rezes”.  

Eu me persuado que a gente que com vmc. marcha, se poderá muito bem sustentar 

com a abundância de peixe e marisco que há na situação, em que vmc. se vai estabe-

lecer. Porém se assim não suceder e desta forma não puder sempre subsistir a mesma 

gente: Irá vmc. tomando por conta da Real Fazenda as rezes que ao dito fim se fize-

rem precisas, e poderão elas ser das que pertencendo aos herdeiros de José de Abreu 

Bacelar, se acham naquela ilha sequestradas pela mesma Real Fazenda.  (FREITAS, 

2016, p. 71)36.  

   

 A segunda metade do século XVIII e a primeira do século XIX foi marcado por “signi-

ficativas mudanças” no plano fundiário e econômico do Piauí com a “descentralização da 

propriedade de terras e a fragmentação de propriedades entre herdeiros” e o “processo de ex-

pansão do criatório [que] levou gradativamente ao deslocamento da zona de ocupação dos 

vales dos rios do sul para o norte do território piauiense”. Tais mudanças possibilitaram a ori-

gem de centros produtores como Campo Maior no centro-norte e Piracuruca e Parnaíba no 

norte37 (LIMA, 2016, p. 89). A presença das rezes da família Abreu Bacelar em Ilha Grande, 

como citado no relatório acima, indica que o processo de expansão do criatório de gado no 

Piauí a partir da segunda metade do século XVIII havia logrado chegar ao extremo norte da 

capitania após a “desinfestação” dos indígenas.  

 Foi nas primeiras décadas do século XIX, quando as charqueadas de Parnaíba entra-

ram em declínio, que o governo da capitania do Piauí empreendeu esforços na identificação 

da navegabilidade das “águas mansas e profundas” do Rio Parnaíba, objetivando o “fomento 

do comércio e da indústria”. No início do século XIX, as fazendas vinham cumprindo o papel 

de povoar o norte, agora restava navegar o Delta, séculos antes dominado pelos Tremembé.  

Uma primeira viagem foi realizada pelo então governador Coronel Carlos Cesar Burlamaqui 

em 1806 e uma segunda naquele mesmo ano, a mando do governador, pelo Coronel Simplício 

Dias da Silva, o qual produziu um mapa do Delta do Parnaíba38 (FREIRE, 2016, p. 77-79).  

 
36 O trecho acima destacado das instruções militares do governador Pereira Caldas ao tenente-coronel Castelo 

Branco informa a existência do conhecimento das autoridades da coroa naquele período sobre os recursos 

naturais marinhos de Ilha Grande e expressa a presença de criadores de gado estabelecidos no lugar há pelo 

menos duas gerações, como os ditos herdeiros de José de Abreu Bacelar. Pode-se inferir, então, que na segunda 

metade do século XVIII Ilha Grande estava “mapeada” pelas autoridades coloniais que a identificavam como 

uma reserva de recursos marinhos, espaço para o criatório de rezes e como ponto estratégico de defesa militar. 
37 Parnaíba tornou-se nesse período “o centro de venda de gado e derivados, como couro e carne salgada. A 

instalação de charqueadas, na segunda metade do século XVIII, no porto das barcas impulsionou a 

comercialização de gado das fazendas do norte do Piauí [...]. Segundo a historiografia, as charqueadas chegaram 

a abater , em 1781, a média anual de 40 mil animais [...], sendo Parnaíba responsável por um quarto da oferta 

piauiense, em uma produção mínima estimada entre 140 a 160 mil rezes. [...] As charqueadas de Parnaíba 

deixaram de produzir nas primeiras décadas do século XIX” (LIMA, 2016, p. 89-90). 
38 O mapa, ao gosto da cartografia do período, foi nomeado com o extenso título “Mapa oferecido ao Ilmº Sr. 

Coronel Carlos César Burlamaqui, governador de S. José do Piauí, do rio Parnaíba, seus braços, Ilhas, Baias, que 

forma desde os Possões ate a as diferentes barras por onde sai o mar e dá costa a barra Igaraçu sua primeira foz, 
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 Em 1808, no contexto das Guerras Napoleônicas (1803-1815), Portugal foi invadido 

pelo Império francês e a família real portuguesa abandonou a Europa, refugiando-se no Brasil. 

Os rumores da guerra, “antes mesmo dela ser oficialmente declarada (1º de maio de 1808) 

pelo rei D. João VI, espalharam-se por todas as capitanias, cujos governos receberam ordens 

para organizar a resistência” (FREIRE, 2016, p. 80). O governador Burlamaqui preparou uma 

ação de defesa dos “pontos mais ameaçados da capitania que ficavam no litoral” (FREIRE, 

2016, p. 80). Valendo-se da navegação que ele mesmo havia realizado dois anos antes e do 

mapa preparado por Dias da Silva para fins comerciais, o governador da capitania elaborou as 

orientações para a defesa militar do litoral do Piauí.  

 “Era a segunda vez que o Piauí, de armas na mão, acudia em defesa dessa porção do 

território” (FREIRE, 2016, p. 80). A “cabeça” de Ilha Grande foi citada nas instruções milita-

res do governador como um dos “pontos últimos de defesa particular da vila [de Parnaíba]”, 

um dos lugares para onde deveriam ser levados alguns dos “pelo menos 150 homens” e o 

“resto do povo armado” mobilizados para o combate. Já a Pedra do Sal surgiu no relatório 

como necessitando apenas de uma “partida de cavalaria para observação e avisos”. Sua pe-

dregosa e acidentada costa não admitia facilidade para o desembarque dos inimigos, “pois o 

recife que aí há e que corre a costa, a defende” (FREIRE, 2016, p. 81-82).  

 De 1762 a 1808, durante sessenta anos, Ilha Grande de Santa Isabel e, particularmente, 

seu litoral, foi parte do “teatro de operações” da defesa militar da capitania do Piauí no con-

texto dos conflitos de Portugal com França e Espanha. Também foi o cenário para a expansão 

do criatório de gado vindo do sul e que chegou ao norte da capitania e lá prosperou até o iní-

cio do século XIX. Contudo, o Delta do Parnaíba não foi apenas o cenário de querelas entre a 

coroa portuguesa e seus inimigos. Um século após a guerra contra o índio, que consolidou o 

domínio português, e estabilizada as ameaças de invasão estrangeira após a conquista da in-

dependência do Brasil, as disputas territoriais na primeira metade do século XIX se concentra-

ram entre as províncias do Piauí e do Maranhão sob o Delta do Parnaíba, formado por quase 

uma centena de ilhas e por oito barras que desaguam no Oceano Atlântico.  

 

 

 
até a última que é a barra da Tutoia, feito por Simplício Dias da Silva no ano de 1806 e copiado por José Pedro 

César de Meneses no ano de 1809.” (FREIRE, 2016, p. 78-79).  
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Figura 15 - Planta que mostra as fozes do rio Parnahiba e barras da provincia do Piauhy até a barra da Tutoia,  

da provincia do Maranhão suas communicaçoens por garapés e as habitaçoens colocadas nos lugares que o autor vio. 

 

 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=30485. 

Acesso em 30 de maio de 2019. 
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3.2.4 Pescadores e possuidores (1825-1827) 

 

 

 

 O debate sobre os limites do Maranhão e do Piauí se estendeu do período imperial até 

o período republicano da história do Brasil39. Em vinte um de julho de 1825 o presidente da 

província do Piauí Brigadeiro Manoel de Souza Martins solicitou ao governo imperial a ane-

xação de toda a Barra de Tutóia ao Piauí. Em quatro de novembro do mesmo ano, o Ministro 

da Marinha solicitou informações sobre as barras do Rio Parnaíba e de Tutóia ao Brigadeiro 

Souza Martins. As informações solicitadas pelo ministro foram enviadas pelo presidente da 

província em trinta de março de 1826, “acompanhadas de uma planta das barras e portos em 

questão, e dos esclarecimentos fornecidos por Antônio Caetano da Silva Ferreira” (FREIRE, 

2016, p. 89).  

 A referida planta chama-se “Planta que mostra as fozes do rio Parnahiba e Barras da 

Provincia do Piauhy até a Barra da Tutoia, da Provincia do Maranhão suas communicaçoens 

por garapés e as habitaçoens colocadas nos lugares que o autor vio”40. Para a reconstrução do 

povoamento do litoral de Ilha Grande de Santa Isabel, a “planta” é particularmente interessan-

te porque identifica entre essas “habitaçoens” que o “autor vio”, um “sítio de pescadores” no 

lugar, que durante o trabalho de campo para este texto, os moradores da Pedra do Sal nome-

vam de Canto do Vieira. Nesta “Planta” do Delta do Parnaíba, o cartógrafo identificou cerca 

de vinte localidades, a maioria delas representadas graficamente por uma única habitação, 

sendo identificadas por mais de uma habitação a Vila de Tutoia, São José de Filipe e Engeita-

do, no lado pertencente ao estado do Maranhão. Apareceram mais de uma habitação por lugar 

no lado pertencente ao Piauí na Vila da Parnahiba, na Amarração e no Sítio de Pescadores41. 

É razoável interpretar esse maior número de habitações como a representação do cartógrafo 

de uma maior presença de pessoas nessas localidades42.  

Na “planta” variaram o formato das “habitaçoens” identificadas como “villa” ou “sí-

tio”. As habitações da então “Villa de Parnahiba”, por exemplo, foram apresentadas com mai-

 
39 A querela territorial entre o Maranhão e o Piauí foi uma importante fonte de dados para a reconstrução do 

povoamento de Ilha Grande. 
40 “Planta que mostra as fozes do rio Parnahiba e barras da provincia do Piauhy até a barra da Tutoia, da 

provincia do Maranhão suas communicaçoens por garapés e as habitaçoens colocadas nos lugares que o autor 

vio”. 1826. 1 mapa mss, 40,0 x 54,0cm. Acesso em: 7 ago. 2018. Disponível em: 

<http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart514927/cart514927.html>. Sou grato ao 

historiador Alexandre Wellington dos Santos Silva pela sua colaboração na pesquisa documental para a feitura 

deste texto. Muito me beneficiei de seu senso perspicaz de caçador de “indícios” para encontrar os documentos 

aqui apresentados.   
41 Em 1826, dados oficiais calculavam a população do Piauí em 94.948 “almas” (ALENCASTRE, 2015, p. 119). 
42 O cartógrafo ainda indica no mapa o curso de navegação do “Rio Panahiba” e diversas de suas barras: Tutoia, 

Carrapato, Caju, Parnahiba ou Canárias, Igaraçu, São Bernardo e nomeia dezenove das ilhas do Delta. 
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or altura do que as do “sítio de pescadores” localizado em Ilha Grande. Na vila, as habitações 

possuíam um teto avermelhado, a indicar o uso de telhas de barro em sua construção. Parnaíba 

foi representada, então, como um amontoado de habitações e ao fundo se erguiam duas torres 

de igreja com crucifixos fincados em seus topos. Pela data da produção da “planta”, pode-se 

dizer que se trata da Catedral de Nossa Senhora da Graça, igreja matriz de Parnaíba, cuja edi-

ficação foi concluída em 179543.  

O sítio de pescadores em Ilha Grande é representado pelo cartógrafo em tamanho 

menor do que os prédios da vila e suas habitações não são amontoadas, existe um espaço entre 

elas e possuem cada qual o teto amarelado, a indicar o uso de palha em sua edificação44. 

 

Figura 16 - Destaques do “mapa de 1826” referentes a Vila de Parnahiba, localizada no continente, e ao Sitio de 
Pescadores, localizado no leste do litoral de Ilha Grande de Santa Isabel. 

  

Fonte: Elaboração do autor a partir da Planta que mostra as fozes do rio Parnahiba e barras da provincia do Piau-

hy até a barra da Tutoia, da provincia do Maranhão suas communicaçoens por garapés e as habitaçoens coloca-

das nos lugares que o autor vio. Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=30485. Acesso em 30 de maio de 2019.  
 

 

Nos oitocentos, a designação “villa” representava um estágio anterior a de “cidade”. 

Foi atribuída a João Pereira Caldas a criação da vila de Parnaíba em 1762, que em 1844 tor-

nou-se cidade pela lei provincial de 14 de agosto daquele ano (ALENCASTRE, 2015, p. 119). 

Em 1831, se procedeu um “censo geral da Província”, no qual o “Distrito da Villa” de Par-

 
43 Outra importante edificação católica de Parnaíba é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 

construída por pessoas escravizadas sob o comando de Domingos Dias da Silva no período de 1770 a 1860. Tal 

edificação fora construída porque a população negra da cidade não era recebida na Igreja Nossa Senhora da 

Graça.  
44 O uso de telha de barro ou palha nas edificações distinguem não só habitações urbanas e rurais, mas expressam 

a distinção social entre grupos sociais através da arquitetura, pois em Parnaíba as edificações dos bairros 

populares se utilizaram largamente de materiais de construção alternativos ao tijolo e a telha, como a palha e os 

troncos de carnaúba no início do século XX (SANTOS, 2018). 
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nahyba contabilizava 4.324 pessoas. Trabalhos estatísticos de 1843, diziam que a então vila 

possuía 12 “quarteirões” e 4.978 “fogos”, palavra que designava “casas de habitação” 

(ALENCASTRE, 2015, p. 95-97).  

Em 1857, José Alencastre (2015, p. 119) escreveu que Parnahyba possuía 183 casas 

de telha, alguns sobrados, uma “boa” igreja matriz e a igreja de Nossa Senhora do Rosário, 

“ainda por concluir”, a alfândega, “que foi criada em 1811”, e “duas escolas de instrução pri-

mária para ambos os sexos”, todas elas reunidas num espaço de “32 léguas de extensão e 20 

de largura”. Nesse período Parnaíba concentrava-se na “criação de gado vaccum e cavalar” 

com 260 indivíduos empregados nessa “indústria”. Tais dados sobre a população e suas casas, 

igrejas, trabalhadores e indústria reforçam a representação elaborada pelo cartógrafo em 1826 

sobre Parnaíba como uma vila com vocação para cidade.  

Se a designação “vila” referia-se a um lugar que comportava estabelecimentos de en-

sino e indústria, os locais no século XIX nomeados de “sítio”, como o “sítio de pescadores” 

da planta, designavam uma área especializada para o “plantio”, diferenciando-se, assim, das 

“fazendas” destinadas a criação de “gado vaccum e cavalar”, que entre os séculos XVII e XIX 

foram a base da economia do Piauí (LIMA, 2016).  

“Em Parnaíba, por exemplo, a disposição de fazendeiros, a exemplo da família Dias 

da Silva, foi a de buscar a disposição de áreas para o plantio de algodão. “Aparta-

vam-se” terras com o intuito da produção exclusiva, que passam a ser denominadas 

“sítios” (LIMA, 2016, p. 103). 

  

 

Levando-se em consideração a palavra “sítio” utilizada pelo cartógrafo da planta de 

1826 para identificar o “sítio de pescadores”, estava ele, talvez, a indicar que ali não era ape-

nas o lugar de habitação de pescadores, mas também um lugar de plantio, de lavoura. Na re-

presentação gráfica das habitações do sítio, elas estão sobre uma base de cor verde, a indicar a 

existência de alguma vegetação no lugar. O interessante é que essas áreas de plantio chamadas 

“sítios” no século XIX, localizavam-se entre fazendas (LIMA, 2016), mas o cartógrafo não 

identifica nenhuma “fazenda” próxima ao sítio de pescadores ou mesmo em toda a extensão 

de Ilha Grande.  

Em 1826, havia “fazendas” no norte do Piauí, impulsionadas desde o século XVIII 

pela instalação das charqueadas naquela região. Contudo, os “pescadores” identificados pelo 

cartógrafo não aparecem denominados naquela planta como “agregados”, nem “moradores”, 

nem “vaqueiros”, classificações referentes a hierarquia de status do mundo das fazendas, uti-

lizadas para identificar pessoa que moravam na terra de um “fazendeiro” (LIMA, 2016). 

Também não são denominados de “índios”, “gentis” ou qualquer outra classificação social 
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direcionada a população nativa do Brasil, que sobreviveu no Delta do Parnaíba em aldeamen-

tos ainda por volta de 1865, como na Ilha do Caju.  

Em 1826, ainda vigorava a escravização de pessoas, que no Piauí era amplamente 

destinada ao trabalho compulsório nas fazendas, mas na “planta” elaborada pelo cartógrafo, 

os pescadores não são nomeados de “escravos”, “negros” ou qualquer outra classificação so-

cial destinada a população africana traficada para o Brasil e os seus descendentes aqui nasci-

dos. Assim, a classificação “sítio de pescadores” é algo peculiar que surge na “planta”, sendo 

uma classificação que contrasta com as formas usuais presentes em documentos do século 

XIX.  

Pereira da Costa (2010) no segundo volume de seu livro Cronologia histórica do es-

tado do Piauí,  traz a seguinte distribuição da população da população da província em 1826. 

 

Tabela 1 - População do Piauí em 1826 

Cor 
 

Distribuição 

Brancos 21.945 

 

Pretos livres 

 

5.755 

 

Pretos escravos 

 

19.193 

 

Pardos livres 

 

32.034 

 

Pardos escravos 

 

5.920 

 

Total 

 

84.847 

Fonte: Costa (2010). 

 
 

Posso sugerir apenas que o cartógrafo de 1826 foi levado a dar tal destaque ao “sítio 

de pescadores” porque este era um dado relevante da paisagem costeira de Ilha Grande de 

Santa Isabel na primeira metade do século XIX. E que ter nomeado o sítio como sendo de 

pescadores e não de “moradores”, “agregados”, “gentis” ou “escravos”, leva a pensar que na 

primeira metade do século XIX a classificação “pescadores” era capaz de definir um grupo 

social que não se confundia com os acima arroladas.  

Moysés Castello Branco Filho (p. 81, 1982), em sua monografia “O povoamento do 

Piauí”, afirma que “os primeiros moradores do Delta do Parnaíba foram pescadores cearenses 

e maranhenses. Os povoadores das regiões de pastagens nativas não se interessavam pelo lito-

ral piauiense”. Ilha Grande é separada da Amarração pela Barra do Igaraçu, braço do Rio Par-
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naíba. Amarração fora povoada a partir de 1822, por pescadores cearenses (MENDES, 1996). 

Assim, há tanto uma proximidade geográfica quanto uma proximidade temporal do povoa-

mento de Amarração com o “sítio de pescadores” identificado na costa da ilha na “planta” de 

1826.  

Em Ilha Grande, o mesmo cartógrafo identificou um “Marco para guia dos navegan-

tes”, um “Reduto” e a “Enseada Limpa da Pedra do Sal”. Por trás do Sitio de Pescadores, es-

tava o Reduto, uma fortificação destinada a defesa militar do litoral. Essa mesma fortificação 

também  esteve presente em mapa elaborado em 1854 pelo Capitão do Estado Maior e 1ª 

Classe do Exército, Franklin Antônio da Costa Ferreira, o que indica a sobrevida por mais 

vinte e oito anos de tal construção naquela parte de Ilha Grande45.  

Pereira da Costa mencionou a existência no ano de 1823 de um outro reduto na Ilha, 

localizado nos rochedos que deram nome à Pedra do Sal. Contudo, no início do século XX 

essas fortificações já não compunham a paisagem do litoral. Em 1909, referindo-se aos redu-

tos que existiram no Piauí (Parnaíba, Amarração, Pedra do Sal e Caju  ) Pereira da Costa es-

creveu que “de todas essas edificações nem mais vestígios restam. Eram todas imperfeitas e 

de construção ligeira, e por isso umas não puderam resistir a ação do tempo, e outros foram 

mesmo demolidas (2010, p. 196)”. O autor relata que era comum após a vitória, o exército 

oponente destruir o reduto de seu inimigo, como ocorreu com o Reduto da Barra em 1823, 

construído pelos portugueses que se opunham as tropas que lutavam pela independência do 

Brasil.   

O cartógrafo da “planta” do Delta do Parnaíba não identificou o reduto localizado 

nos rochedos da Pedra do Sal, mas levando em consideração o que Costa afirmou sobre a fra-

gilidade da estrutura dessas fortificações, é provável que três anos depois, em 1826, ele já não 

existisse de fato. Sobre a “Marco para Guia dos Navegantes” não foi possível encontrar dados 

nas fontes pesquisadas, mas a sua presença naquela parte do litoral da ilha leva a considerar 

que a região entre Amarração e Ilha Grande, pela qual fluía a Barra do Igaraçu, já era de na-

vegação, o que justificaria a presença de tal marco lá instalado.  

Em 10 de novembro de 1827, o Major Antônio De Souza, comandante geral da Vila 

de Parnaíba, dirigiu um ofício a presidência da província do Piauí no qual discorria sobre o 

“terreno beira-mar da única costa que tem essa província”, localizado no litoral de Ilha Gran-

de. O ofício é de interesse para a reconstrução do povoamento da ilha porque reafirma a pre-

 
45 Mapa disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart175765/cart175765.jpg. Acesso em 8 jul 

2017.  
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sença dos pescadores identificados um ano antes pelo cartógrafo na “planta” do Delta e traz 

informações sobre os “possuidores” de terra, além de pintar um quadro da vegetação, criatório 

e agricultura da ilha na primeira metade dos oitocentos.  

A costa da ilha é descrita como “incapaz de lavoura, e de outra cultura, e só habitada 

de pescadores, e poucas vezes durante poucos meses de inverno” (COSTA, 2010, p. 232). Tal 

informação presente no ofício do major da vila de Parnaíba ao presidente da província do Pi-

auí qualifica como sazonal a presença dos pescadores identificados inicialmente na planta de 

1826. Maiores informações sobre esses pescadores não são encontradas nos trechos do ofício 

citados por Costa (2010). Contudo, tal documento registra o estado do criatório de gado e rea-

firma a esterilidade do solo da costa.   

Da pancada do mar à terra desta ilha não há terreno algum devoluto, nem marinhas, 

pois desde a praia marítima até quatro léguas ao interior, o terreno é coberto de mor-

ros de areias tão estéreis que mal cria algum pasto para sustento dos ruins gados va-

cuns e cavalar de que se acha povoada toda a mesma ilha Grande de Santa Isabel, e a 

sua costa (COSTA, 2010, p. 232).  

 

O trecho revela que o movimento do criatório de gado do sul para o norte do Piauí, 

iniciado na segunda metade do século XVIII e terminada na primeira do século XIX,  havia 

logrado chegar ao extremo do norte da província, dado a presença dos “ruins gados vacuns e 

cavalar” citados pelo Major Souza, que povoavam “toda a ilha”. Outra informação importante 

para a caraterização do povoamento de Ilha Grande é que existia nessa época, nas margens da 

ilha banhadas pelos rios Igaraçu e Parnaíba, uma agricultura de vazante exercida pelos “pos-

suidores”. “Todo o mais terreno desta ilha é carnaubal”, informou o ofício do Major (COSTA, 

2010, p. 232).  

Sobre tais possuidores aludidos acima, o documento afirma que 

Os indivíduos que se acham de posse do terreno beira-mar da única costa que tem 

esta província, são os proprietários da Ilha Grande de Santa Isabel [...], são os her-

deiros do falecido Sebastião da Silva Lopes, que presentemente se acha retalhada em 

dezenove possessões, e o primeiro possuidor da referida ilha, segundo me informam, 

foi o finado tenente-corenel João Leite Pereira Castelo Branco, que a vendeu ao dito 

Sebastião Lopes (COSTA, 2010, p. 232). 

 

As informações registradas por Freire (2016) contrastam com as do trecho retirado de 

Costa (2010). Este atribui a posse primitiva do lugar a João Leite Pereira Castelo Branco46. 

 
46 “João Leite Pereira Castello Branco, nasceu em Oeiras. Tenente-coronel de infantaria. Em 20-11-1793 recebeu 

licença do bispado do Maranhão para erigir oratório público na freguesia de Piracuruca. Membro da junta de 

governo da província do Piauí em 13-06-1813. Com a ajuda do vereador da comarca de Oeiras João Gomes 

Caminha, prendeu o desembargador, ouvidor e corregedor da comarca do Piauí Luiz José de Oliveira, que 

também integrava a junta de governo da província. Como resultado dessa operação, em 28-11-1814 tanto João 

Leite Pereira Castello Branco como João Gomes Caminha foram destituídos da junta de governo e remetidos 

presos para uma fortaleza em São Luís do Maranhão”. Ferreira, Edgardo Pires, 1937- Os Castello Branco e seus 

entrelaçamentos familiares no Piauí e no Maranhão: [Domingos Pires Ferreira e sua descendência] / Edgardo 
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Como foi apresentado anteriormente, a “carta de data e sesmaria” da Ilha foi concedida em 

1725 pelo governador do Maranhão e Grão-Pará, João da Maya da Gama, ao Capitão-Mor de 

Parnaíba João Gomes do Rêgo Barros em reconhecimento por este ter “povoado” a ilha atra-

vés de seus esforços para a derrota do Levante geral dos Tapuias do Norte no início do século 

XVIII.  

Contudo, o referido João Castello Branco pode ser um descendente de Rêgo Barros, visto 

este ter se casado com Maria do Monte Serrate Castelo Branco e com o falecimento desta, 

contraiu núpcias com sua cunhada Anna Castello Branco de Mesquita47. Com a venda das 

terras da ilha para Sebastião Lopes, que foi um proeminente comerciante em Parnaíba (RE-

GO, 2010, p. 134), a cadeia dominial da ilha sai da linhagem dos Rego Barros/Castello Bran-

co.  

Seguindo a cadeia dominial das terras através da historiografia piauiense, o fracionamento 

da propriedade da ilha se inicia, então, com os herdeiros de Sebastião Lopes, que a fracionam 

em dezenove “possessões” que serão adquiridas por pessoas como Simplício Dias da Silva, 

entre outros doutores, capitães e coronéis.  

É quanto bem posso informar a V. Exa. dos terrenos que compreende a costa desta 

província na pancada do mar; os possuidores presentemente são o coronel Simplício 

Dias da Silva, sua irmã dona Justina e seu irmão capitão Antônio Ferreira de Araújo 

Silva, o capitão Bernardo Antônio Saraiva e seus filhos herdeiros da terça de seu 

avô, o capitão Manuel Antônio Saraiva, o capitão José Francisco Miranda, os herdei-

ros do falecido Cândido, o doutor ouvidor Antônio Saraiva, o alferes Francisco Do-

mingos Fernandes, os herdeiros do capitão Manuel Joaquim de Souza e os herdeiros 

do coronel Manuel Antônio da Silva Henriques, que todos estes compreendem os 

dezenove possuidores (COSTA, 2010, p. 233). 

 

Em 1827, Ilha Grande encontrava-se “retalhada em dezenove possessões”, muitos 

desses “possuidores” criavam “ruins gados vacuns e cavalar”, mas também praticavam uma 

agricultura de vazante nas margens da ilha banhada pelos rios Parnaíba e Igaraçu. Boa parte 

de seu litoral era formado por estéreis “morros de areia” e “todo o mais terreno desta ilha [era] 

carnaubal”. Deve-se somar a essas informações presentes no ofício escrito pelo Major Souza, 

o “sítio de pescadores” identificado pelo cartógrafo de 1826 e, assim, teremos, a partir dos 

indícios aqui elencados, algumas peças de um quebra-cabeça não completo, mas que ajuda a 

visualizar um quadro de Ilha Grande no início do século XIX. Um lugar que havia sido teatro 

de operações das forças de defesa militar, tornou-se espaço para criação de gado e morada de 

pescadores em seu litoral.  

 
Pires Ferreira. -- 2. ed. rev. e ampl. - São Paulo, SP: ABC Editorial, 2013. -- (A mística do parentesco: uma 

genealogia inacabada. Disponível em: https://www.parentesco.com.br/index.php?apg=5#40023. Acesso em 23 

jun. 2019. -   
47  A genealogia do Castello Branco no Piauí está disponível para consulta no seguinte endereço: 

https://www.parentesco.com.br/index.php?apg=arvore&idp=2828&ver=por. Acesso em 23 jun. 2019.  
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Quase quarenta anos após o registro do cartógrafo e o ofício do major sobre a ilha, 

um relatório de viagem pelo Delta do Rio Parnaíba apresentou uma Ilha Grande que continha 

mais do que um “sítio de pescadores” e “dezenove possuidores”.  

 

3.2.5 As almas da Ilha (1830-1865) 

 

Em 1865, o jornalista e deputado piauiense Davi Moreira Caldas realizou uma 

viagem de exploração do Delta do Rio Parnaíba a pedido do então presidente da província do 

Piauí, Adelino Antônio de Luna Freire, que “reconhecendo pertencer-nos todo o delta do 

Parnahyba, mandou ás expensas dos cofres piauhyenses o referido Davi Caldas explora-lo, 

afim de dar-lhe a respeito as necessarias informações”48. Tal relatório foi encomendado no 

contexto das disputas territoriais entre o Piauí e o Maranhão sobre os limites entre as duas 

províncias na altura do Delta do Parnaíba.  

Caldas concluiu no dia quinze de junho de 186749 seu relatório de viagem e em nove 

de setembro do mesmo ano foi apresentado por Adelino Freire a Assembleia Legislativa do 

Piauí, o “Relatório de 1865. Viagem de inspeção feita de Teresina até a cidade de Parnaíba, 

pelo rio do mesmo nome, inclusive todo seu Delta”50 (GANDARA, 2013). Em seu Relatório, 

Caldas dedica algumas observações a Ilha Grande e oferece um retrato de sua geografia e 

ecologia.  

 

A ilha Grande, cuja a superficie pode-se avaliar em 364 kilometros quadrados, 

consta de alagadiços, varzeas, catingas e morros de areia. As suas produções 

naturaes são as seguintes, segundo me informaram e em parte observei: olandim-

carvalho, olandim-branco, jitó, que fornecem madeiras de construçao e se acham nos 

terrenos pantanosos, bem como o cedro de alagadiço, que é de grã mais grossa e 

resiste menos á agua do que o cedro verdadeiro; carnaubaes immensos, nas varzeas; 

tucumzeiros, guajerús, muricís, e, sobre tudo, quantidade de cajueiros, coroando os 

morros de areia e dando excellentes cajús, de que os habitantes fabricam uma bebida 

fermentada, a que chamam mocorocó. As lagoas abundam em patos e marrecas; nas 

catingas brancas encontram-se veados, pacas, tatús, jacús, &. Ha algumas onças para 

o lado do Cutia, retiro da fazenda do Jatobá. No rio, perto dos Morros encontram-se 

curimatãs, piaus e outros peixes; no mar, junto a Pedra do Sal, as cavalas e os meros 

são em grande quantidade. Dizem me que na ilha existe a giboia em algumas partes. 

A cultura da ilha é insignificante e limita-se a apenas á plantação de alguns 

coqueiros da praia, bananeiras, cannas, (de que se fabricam rapaduras,) melancias, 

&. &. (Nortista, Parnaíba-PI, 17/08/1901, p. 01).  

 

 
48 Pelo Piauhy. Nortista. Parnaíba-PI. Ano 1, n. 30. 27 de julho de 1901, p. 01 
49  Pelo Piauhy. Nortista. Parnaíba-PI. Ano 1, n 49. 7 de dezembro de 1901, p. 01. Disponível em:  

<http://memoria.bn.br/DocReader/825565/213>. Acesso em 15 jul 2018.  
50 A partir da edição de número trinta até a quarenta e nove do Nortista foi publicada ao longo do ano de 1901, 

“parte do minucioso relatorio organisado em 1867 pelo notavel e illustre piauhyense David Moreira Caldas”. O 

Relatório figurou nas colunas da seção “Pelo Piauhy”, destinadas a debater a “integridade territorial” daquele 

estado envolvido historicamente em litígios de terra com o Maranhão e o Ceará .  
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A Ilha Grande descrita por Caldas abunda em frutos silvestres como o caju, guajiru, 

murici, ainda presentes no lugar e de consumo de seus habitantes no período em que realizei a 

pesquisa de campo, assim como de madeiras como a carnaúba e peixes como o mero e a 

cavala. Nota ele também o cultivo de espécies não silvestres, como banana, cana e melancia e 

faz referência a produção de rapadura e do mocorocó a partir do caju51. Em um trecho do 

Relatório é citado a existência de “engenho de moer cannas” nos Tatús e no Sipoal 52 , 

revelando o tipo de indústria existente na ilha naquela segunda metade dos oitocentos. Além 

da geografia e da ecologia ilhéu, Davi Caldas descreve o povoamento dos Morros.  

O logar a que aportamos é chamado Morros por causa de uns comoros de 

areia, que ahi existem na direcção de E. O.; avistando-se de cima da e pecie de 

cordilheira, que elles formam, obra de 2 casas de palhas, disseminadas para o lado 

sul. Este logar é o mais habitado da ilha Grande; em 1830 continha já 45 almas, 

segundo um arrolamento existente no archivo da secretaria da presidencia; hoje deve 

ter o duplo, pelo menos.  

Os Morros distam 8 kilometros da cidade da Parnahyba que lhe fica em 

rumo E. S. E; avista-se este logar, de uma das torres da egreja matriz daquela cidade.  

Para dentro da ilha, as distancias sao as seguintes, partindo deste logar: 18 

kilometros para o Bom Jesus, a E.N. E.:13 para a Pedra do Sal, ao N. E; 13 para o 

Cutia, ao N; 8 para o Estevão, ao S.O &. (Nortista, Parnaíba-PI, 17/08/1901, p. 01).   

 

Os topônimos citados nos trechos apresentados do Relatório de Caldas, como Mor-

ros, Cutia, Pedra do Sal e Bom Jesus são ainda de uso dos moradores da ilha mais de 150 anos 

depois e pude visitá-los, com exceção do Cutia. Apesar da Pedra do Sal ser citada nesse tre-

cho, Caldas não faz menção a existência de uma população no lugar, o mesmo acontece quan-

do ele apresenta dados, de sete anos antes de sua navegação pelo Delta, que pintam uma ilha 

relativamente habitada.  

Tratando da Ilha Grande pela ultima vez nesse relatorio, para completar a sua 

descripção, vou apresentar alguns dados estatiscos colhidos no archivo da secretaria 

da presidencia e no da chefatura de policia. 

Em 1858, a ilha Grande tinha 573 habitantes; sendo 232 no 1º quarteirão da ilha, 

que é o 9º do districto de Parnahyba, e 341 no 2º quarteirão ou 10º do districto.  

No dito ano, existiam no 9º quarteirão os seguintes logares habitados: Morros 

(com 77 habitantes), Tatú, Cutia (com 35), Pontal (com 29), Portinho, Mocambo, 

Vazantinha, Passagem do Salgado, Jatobá e Vista Alegre (com 81). No 10º quartei-

rão existiam os seguintes logares habitados: Passagem do porto do Salgado, Fazen-

dinha (com 85 habitantes), Tamancão, Baptista, Tucuns, Taboleiro, Igaraçu, S. José 

(com 37), Poços, Boa-Vista, Sabonetal, Bebedouro, Estevão (com 63), Sipoal (com 

37), Passagem de Batatas e Quebra (com 19). Hoje, a população da ilha é talvez de 

mais de 800 almas, tendo sido apenas de 114 em 1830.  

Em 1865 estavam qualificados votantes 205 homens da ilha Grande, sendo 108 

do 9º quarteirão e 97 do 10º.  

 
51 O mocorocó ainda é produzido na ilha, eu mesmo ganhei de Eli uma garrafa dele, a qual faço menção no 

prólogo.  
52 Pelo Piauhy. Nortista. Parnaíba-PI. Ano 1, n. 33. 17 de agosto de 1901, p. 01 
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No anno passado em ambos os quarteirões, achavam-se qualificados 134 guar-

das nacionaes, sendo 111 do serviço activo e 23 de reserva.  

Em todo o delta do rio Parnahyba, existem de 60 a 70 ilhas, entre maiores e 

menores, habitáveis e inhabitaveis. A mais vasta dellas é a ilha Grande [...]  (Nortis-

ta, Parnaíba-PI, 07/12/1901, p. 01. Os destaques em itálico estão no texto original). 

 

 

Os dados demográficos de 1830, apontam para 114 “almas” na “mais vasta” ilha do 

Delta do Parnaíba. Como descrito anteriormente, em 1831, o “Distrito da Villa” de Parnahyba 

contabilizava 4.324 pessoas, uma população 38 vezes maior do que a de Ilha Grande. Em 

1858, passou para aproximadamente 573 os habitantes da ilha, e Caldas estima que em 1865 a 

Ilha Grande possuía mais de 800 pessoas. Ao longo desse período, ainda que aumentasse a 

densidade demográfica em Ilha Grande, ela sempre possuiu uma população menor do que a 

vila e, depois, cidade de Parnaíba.  

Tabela 2 - População de Ilha Grande de Santa Isabel (1830-1865) 
 

Ano      População Densidade demográfica 

1830 

1858 

1865 

    144 hab 

    573 hab 

    800 hab 

~ 0,39 hab/km² 

~ 1,57 hab/km² 

~ 2,19 hab/km² 

  Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de Caldas (1901).  

 

Os dados revelam que de 1830 a 1865, ocorreu em média um aumento de vinte e 

quatro novos habitantes por ano em Ilha Grande de Santa Isabel, o que corresponde a um 

crescimento populacional de 455% em 35 anos. Crescimento este que pode ter sido originado 

de nascimentos como de migração para a ilha ou da combinação de nascimentos e migração53. 

Esses dados são importantes para contextualizar e relativizar as “narrativas de fundação” so-

bre os primeiros ocupantes da Pedra do Sal, tanto aquelas narrativas produzidas pelos mora-

dores como pelos Silva. Serve também como uma dose de “bom senso estatístico” para os 

arroubos de grandeza com que o memorialista Caio Passos e se refere a presença dos Silva em 

Ilha Grande através de afirmações como a de que o patriarca da família, o Capitão Claro Sil-

va, vindo do Maranhão para Parnaíba em 1870, era “proprietário de quase toda a Ilha Grande 

de Santa Isabel” (PASSOS, 1982, p. 97).  

  

 
53 Em 2012, pesquisas da ONG Comissão Ilha Ativa apontam que a população total de Ilha Grande era de 

aproximadamente 17.000 pessoas, vinte uma vezes a quantidade de habitantes que possuía em 1858. 
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Tabela 3 - Quarteirões, lugares, habitantes e votantes em Ilha Grande de Santa Isabel  

(1858-1865) 

1º Quarteirão em 1858 2º Quarteirão em 1858 

 

Lugares 

 

Morros 

 

Tatú, Cutia 

 

Pontal 

 

Portinho, Mocambo, 

Vanzantinha, Passagem 

do Salgado, Jatobá e 

Vista Alegre 

 

Total:  

10 

 

Habitantes 

 

77 

 

35 

 

29 

 

 

81 

 

 

 

Total:  

222 

 

Votantes  

em 1865: 108 

 

Lugares 

 

Passagem do Porto do 

Salgado, Vazantinha 

 

Tamancão, Baptista, Tu-

cuns, Taboleiro, Igaraçu, 

S. José  

 

Poços, Boa Vista, Sabo-

netal, Bebedouro, Este-

vão 

 

Sipoal  

 

Passagem de Batatas, 

Quebras 

 

Habitantes 

 

85 

 

 

 

37 

 

 

 

63 

 

 

37 

 

 

19 

 

  Total: 16 Total: 241 

 

   Votantes  

em 1865: 97 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de Caldas (1901).  

 

Em seu relatório, David Caldas nomeia de “ponta do Lazareto” o lugar chamado de 

Canto do Vieira pelos moradores da Pedra do Sal no período em que realizei o trabalho de 

campo. Este foi o penúltimo lugar em que Caldas esteve durante a “exploração de todo o delta 

do Rio Parnahyba”. Em seguida, ele foi para Amarração e finalmente para a cidade de Parnaí-

ba. Apesar de Caldas afirmar que demorou cinquenta minutos “percorrendo o pontal”, ele não 

cita nenhuma das edificações presentes no mapa de 1826, como o Reduto, o Marco para Guia 

dos Navegantes e o Sitio de Pescadores. O relatório de Caldas, apesar de informar sobre Ilha 

Grande, não se se detém pormenorizadamente na descrição de seu litoral e cita apenas aspec-

tos geográficos e geológicos da Pedra do Sal, que ele obteve de um “prático” que conhecia o 

lugar. 

Ao mesmo prático F. Borges da Fonseca pedi informações a respeito da Pedra 

do Sal; as quaes, são as seguintes: 

Indo-se da barra da Amarração para a de Canarias ao longo da costa septentrio-

nal da ilha Grande, que do lado do mar tem cerca de 30 kilometros de extensão, á 

meia  distancia encontra-se a Pedra do Sal que são 2 rochedos, um sobre a costa da 

ilha Grande, que é arenosa por toda parte menos alli, e outro no mar, ao N. E. do ro-

chedo da costa que lhe fica distante obra de 3 kilometros. Entre ambos os rochedos 

ha um canal que tem 14 metros de fundo, na baixa mar, mesmo junto do rochedodo 

mar, o canal tem perto de 11 metros. Ao sahir-se do Funil enxerga logo a Pedra do 

SaL, ao N. O, e por isso pode ela servir de balisa aos navegantes costeiros, em dia 
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claro. No preamar, o rochedo de N. E. fica com as pontas de fora, por maior que seja 

a marè. 

A Pedra do Sal é assim chamada porque nas concavidades inferiores do rochedo 

coalha sal, muito alvo; completamente esteril, não se encontra nelle outra vegetação 

alem de algum capim. Santando-se sobre o rochedo do mar, percorrendo-o, á meia 

altura de suas fragas, encontra-se uma pedra de configuraçao espherica, assentada 

sobre outras que a sustentam; também se encontra, em algumas concavidades supe-

riores, agua doce proveniente das chuvas, que se conserva até Julho, - notando-se 

principalmente 2 poços destes, que são os maiores, um dos quaes não tem menos de 

1 metro de profundidade. Esta paragem é muito piscosa; abundando ahi os meros, as 

cavallas, &. (Nortista, Parnaíba-PI, 03/08/1901, p. 01).    

 

Deve-se levar em consideração na busca por indícios em antigos documentos que os 

topônimos mudam ao longo do tempo e mesmo alguns lugares tendem a ser nomeados de 

formas distintas por pessoas em diferentes povoados da ilha. Outra característica é que pode 

ocorrer a incorporação de localidades a outras criando uma unidade ou a divisão de uma em 

várias unidades. Contudo, alguns desses topônimos ainda sobrevivem no vocabulário ilhéu 

157 anos depois, alguns com o estatuto de povoado, outros não mais assim, entretanto utiliza-

dos para práticas extrativistas diversas dos moradores54.  

Entre eles, dois locais que não mais possuem a configuração de povoado, mas eram 

utilizados pelos moradores da Pedra do Sal no período em que realizei o trabalho de campo 

(2015-2018), eram Cotia e Pontal, também reivindicados pelos descendentes de João Silva 

como suas “posses”. Os dois locais são utilizados pelos moradores para as catas de carangue-

jo, siri e camarão, para coletas de caju e murici, além da extração de carnaúba. O Pontal pos-

sui ainda essa designação entre os moradores da Pedra do Sal e está localizado na outra “pon-

ta” da ilha, na fronteira com a Barra das Canárias, oposta ao lugar que Caldas nomeou como 

“Ponta do Lazareto”, na fronteira com a Barra do Igaraçu, na qual em 1826 estava o “Sítio de 

Pescadores” e que os atuais moradores chamam de Canto do Vieira. A estatística apresentada 

por Caldas afirma que em 1858, no Pontal havia vinte e nove habitantes. Levando em consi-

deração os dados do mapa do cartógrafo e o relatório de Caldas, pode-se concluir que entre 

1826 e 1858, ambas os extremos do litoral da ilha já haviam sido habitados. 

  

 
54 Em uma notícia de 2009, do site Piauí Hoje, sobre a atualização de valores de terrenos em Ilha Grande de 

Santa Isabel pela Gerência Regional do Patrimônio da União, vê-se a maioria dos topônimos ainda atuantes 

como referências geográficas. Na notícia, todos eles são chamados de “povoados”, apesar de nem todos terem 

mais esse estatuto, e são os seguintes: “Sabonetal, Sarnambi, Baixão, Batista, Tamancão, Paulicéia, Cipoal, 

Recurso, Tucuns, Roça Velha, Taboleiro Comprido, Morrinhos, Jatobá, Forno Velho, Cotia, Dendezeiro, Urubu, 

Mocambo, Ilha do Periquito, Boa Vista, Cajueiro, Canto das Lontras, Elias, Quebra, Labino, Engenho Velho e 

Canto da Estiva, situados na ilha de Santa Isabel em Parnaíba e Ilha Grande do Piauí”. Piauí Hoje. Patrimônio da 

União atualiza valores de terrenos na Ilha de Santa Isabel. Disponível em: 

http://piauihoje.com/noticias/patrimonio-da-uniao-atualiza-valores-de-terrenos-na-ilha-de-santa-isab/. Acesso em 

12 fev 2019.  
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3.2.6 Moradores, corsários e pharoleiros (1868-1873) 

 

 

Apesar da Pedra do Sal não figurar nas estatísticas recolhidas por Caldas referentes 

ao ano de 1858 nos arquivos da presidência e da chefatura da polícia de Parnaíba, quatorze 

anos depois daquele censo, o jornal Cearense, em sua edição de 9 de junho de 1872, replica 

notícia do periódico Paíz do Maranhão sobre uma canhoneira francesa que havia aportado 

próximo à Pedra do Sal. A notícia chama-se “Um caso curioso” e baseia-se no relato do 1º 

Tenente José Maria de Nascimento Junior sobre acontecimento ocorrido três ou quatro anos 

antes (1868/1869) na Pedra do Sal.  

 

Um caso curioso. - Lê-se no Paíz do Maranhão:  

“Havia na Pedra do Sal, logar proximo da Amarração, no Piauhy, uma pôça que 

servia para os moradores lavarem roupa. Um dia achou-se esta pôça transformada 

em poço, e junto della duas pedras, que erão outr'ora o seu fundo. 

Examinando o caso soube-se do seguinte: 

Ali chegando a canhoneira franceza La Motte Piqué, ha tres ou quatro annos, 

em que andava lebantando a planta da costa do Brasil o Sr. Mouché, fundeou fóra e 

mandou uma lancha tripolada a Pedra do Sal. Estes homens dirigiram-se a pôça e la-

vantando as pedras com alavancas tiraram um caixão que ali estava enterrado tendo 

por cobertura essas pedras. O lugar occupado pelo caixão foi que deo a profundidade 

que hoje tem a pôça. 

O que tinha esse caixão? Como souberam os francezes que elle ai estava? 

Foi o que não poderão responder ao Sr. 1º tenente José Maria de Nascimento 

Junior que agora de volta de sua commisão nos narra este curioso facto. 

O Sr. Nascimento vio o lugar, vio as pedras, que são duas, tendo ainda ellas res-

tos de cimento que as unia, e, uma o signal de uma argola de bronze pela face inferi-

or, que parece ter sido onde estava preso o caixão, estando ambas com as arestas 

quebradas pelo instrumento empregado para levantá-las. 

Movido pela curiosidade, conversou com todos os moradores do lugar, e apenas 

descobrio uma sombra de tradição de ter sido aquelle caixão ali deixado por um cor-

sario, que nunca mais voltou. Esta tradição é inverosomil e parece creada agora para 

dar qualquer explicação ao facto. Se ella jé existisse sem duvida que os moradores 

teriam visitado o lugar, desconfiando que o corsario havia deixado algum thesouro, 

salvo se ignoravam ser precisamente aquelle o sitio. 

O que é certo é que lá estavam os objectos preciosos ou manuscriptos e nós não 

sabiamos. 

Que fosse ossada humana ninguem crê, porque era o caixão muito pequeno para 

ter um corpo, e muito grande para os ossos de um homem. E depois, que interesse 

teria o governo francez de recolher ossos de um corsario ou forasteiro?” (O Cearen-

se, Fortaleza - CE, 09/06/1872, p. 04. Destaques em negrito e itálico presentes no 

texto original). 

 

 

No artigo, diz-se que um tal Sr. Mouché, a bordo da “canhoneira franceza La Motte 

Piqué” estava a cerca de quatro anos levantando a planta da costa brasileira e “fundeou fóra e 

mandou uma lancha tripolada a Pedra do Sal”55. As pessoas em tal “lancha” dirigiram-se a um 

 
55 A ortografia correta é La Motte Picquet, batizado com o nome do oitocentista almirante e conde Toussaint 

Guillaume Picquet de la Motte. Era um navio de guerra a vela e a vapor lançado em 1859 da região francesa da 
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poço usado pelos moradores do lugar para lavarem roupa, e tiraram de lá um caixão que esta-

va enterrado. Tal fato levantou a curiosidade do 1º Tenente José Maria de Nascimento Junior 

que “movido pela curiosidade, conversou com todos os moradores do lugar, e apenas desco-

brio uma sombra de tradição de ter sido aquelle caixão ali deixado por um corsário que nunca 

mais voltou”.  

Apesar do Tenente duvidar da versão oferecida pelos moradores e desse ser realmen-

te um “caso curioso”, o que interessa é que tal notícia cita três vezes a palavra “morador” em 

seu texto, indicando a existência de uma população na Pedra do Sal já relativamente estabele-

cida, pois fazendo uso dos aquíferos para atividades cotidianas como lavar roupas, prática 

relatada como parte do antigamente pelos interlocutores de pesquisa e interrompida somente 

após a chegada das pias nas casas. O texto afirma que o Tenente Nascimento “conversou com 

todos os moradores do lugar”, o que pode indicar que o número de habitantes por volta de 

1868 era ainda bastante reduzido, o que tornaria tal ação de conversar “com todos” algo pos-

sível56.  

Em 1873, um ano após a notícia publicado no Cearense sobre a visita de corsários a 

Pedra do Sal por volta de 1868, é inaugurado o “Pharol da Pedra do Sal” e ao lado deste a 

casa do “pharoleiro”. A casa do faroleiro não mais existe, mas o farol é um cartão-postal não 

apenas da Pedra do Sal, mas também do município de Parnaíba, figurando na capa de um guia 

turístico da cidade, distribuído em 2017 pela prefeitura na Praça da Graça.  

O Farol da Pedra do Sal foi inaugurado em 4 de março de 1873, é o primeiro farol do 

Piauí, integrante de um plano de melhoria da iluminação costeira. Os equipamentos necessá-

rios para sua instalação chegaram em Parnaíba em 2 de maio de 1871, procedentes de Liver-

pool, Inglaterra (MENDES, 1996). Levando em consideração a notícia do jornal Cearense que 

registra a presença de moradores na Pedra do Sal por volta de 1868, pode-se afirmar que du-

rante a construção do Farol, já existiam pessoas habitando o lugar, contudo.  

Nas fontes consultadas não foram encontradas informações sobre a construção do fa-

rol e se a população da Pedra do Sal esteve nela envolvida. O pouco que se sabe é que os 

“pharoleiros” eram “homens pobres e trabalhadores”, como escreveu-se no jornal A Reforma 

 
Normandia ao Oceano Atlântico. Realizou missões na África, Atlântico Sul, Pacífico, Indochina, sendo utilizado 

na supressão da “grand révolte Canaque” contra a colonização francesa na Melanésia. Foi finalmente desativado 

em 1880. ROBERTS, Sthephen S; WINFIELD, Rif. French Warships in the Age of Sail (1786-1861): Design, 

construction, careers and fates. South Yorkshire: Seaforth Publishing, 2015. 
56 São raros os dados estatísticos sobre a Pedra do Sal no passado, como observa Silva (2017). Ele encontrou no 

Almanaque da Parnaíba do ano de 1996, dados que apresentavam uma Pedra do Sal com 709 habitantes e 179 

prédios (2017, p. 75). Em 2012, os dados do Sistema de Informação a Atenção Básica diziam ser 980 os 

habitantes, divididos entre 190 famílias (BEZERRA, 2016). Entre 1996 e 2012, tem-se um aumento de 271 

habitantes.    
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em dezessete de agosto de 1887, em decorrência de uma demissão “sem justificativa alguma” 

dos pharoleiros da Pedra do Sal57. No ano seguinte, o mesmo jornal deixa-se saber da demis-

são do alferes Joaquim José de Moraes como pharoleiro58. Alferes era um antigo posto militar 

na Guarda Nacional, abaixo de tenente e que equivale à atual patente de segundo tenente. 

Como descrito anteriormente, pelo menos desde 1865, oito anos antes da inauguração do fa-

rol, havia membros da Guarda Nacional como parte da população de Ilha Grande.  

Outro jornal deixa perceber o pharoleiro como um tipo de funcionário público, com 

sua nomeação ou exoneração sendo apresentadas na imprensa, como se pode ver no trecho 

abaixo. 

2.ª secção - Exonerando Silvino Rosendo da Fonseca do cargo de 2º pharoleiro do 

Pharol da Pedra do Sal, por assim o haver pedido, e nomeando o cidadão Miguel 

Nunes de Araújo, para 3º, cujo lugar era exercido por Sebastião da Silva Lopes, que 

passava a 2º em substituição àquelle. 

Fizerão-se as precisas comunicações 59 . (A Imprensa, Teresina-PI, 

06/03/1879, p. 02) 

  

Do mapa do ano de 1826, que apresenta o “sítio de pescadores”, passando pelo ofício 

do Major Souza de 1827, que indica a presença sazonal de pescadores no litoral da ilha, em 

seguida o “caso curioso” noticiado pelo jornal, que identifica moradores na Pedra do Sal, até a 

inauguração do Farol, o litoral de Ilha Grande de Santa Isabel vai sendo povoado nesses do-

cumentos por pescadores e “almas”, do Leste em 1826 ao Oeste em 1858, com a Pedra do Sal 

surgindo mais ou menos no meio do caminho entre esses pontos cardeais por volta de 1868, 

com seus “moradores” figurando um “caso curioso” envolvendo uma “canhoneira francesa”.  

 

 

3.2.7 Capitão Claro Silva (1874-1895) 

 

 

É somente após a inauguração do Farol da Pedra do Sal que existem registros dos 

Silva em Ilha Grande de Santa Isabel. A chegada daquela família a Parnaíba e a Ilha Grande 

está associada a trajetória do patriarca Claro Ferreira de Carvalho Silva, que dá nome a uma 

das avenidas da cidade de Parnaíba. Natural do estado do Maranhão, Claro Silva chegou à 

cidade de Parnaíba por volta do ano de 1870, estabelecendo, assim, a relação dos Tavares Sil-

va e Carvalho Silva com aquela cidade (MENDES, 1996, p. 74, FILHO, 1982, p. 89)60.  

 
57 A Reforma, Teresina-PI, 20/08/1887, p. 02.  
58 A Reforma, Teresina-PI, 05/04/1889, p. 01.  
59 A Imprensa, Teresina-PI, 06/03/1879, p. 02.  
60 O historiador Iweltman Mendes (1996, p. 74) estabelece essa data em seu livro A Parnaíba Colonial e Imperial 

(1500 a 1889). Passos afirma ser Claro Silva “oriundo de tradicional família de Oeiras” (1982, p. 97), antiga 
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Anteriormente, Claro Silva era “creador de gado vaccum e cavallar” na Freguesia de 

N. S. da Conceição D'Araioses, especificamente na “Povoação do Engeitado”, que pertencia 

administrativamente ao “2º Destricto da Tutoya” no Maranhão61. Tal povoado localizava-se 

no continente, as margens do Rio Tutoia, que nasce do Rio Parnaíba e corre paralelo a ele, 

desaguando no oceano Atlântico. “Gado vaccum e cavallar, madeiras de construção civil e 

naval, tatajuba amarela para tintas, carne e peixe seccos, couros salgados e curtidos, côcos da 

praia; algum sal e creações miúdas” eram os gêneros exportadas de Tutoya para Parnaíba por 

diversos produtores62.   

A partir de uma pesquisa em jornais do século XIX, foi possível identificar a trajetó-

ria do patriarca dos Silva, desde sua passagem no ano de 1868 para alferes da 1ª Companhia 

do 10º batalhão da Guarda Nacional de Parnaíba63, provável evento que o levou a estabelecer-

se naquela cidade em 1870, até a notícia de sua morte em 30 de setembro de 1885, vitimado 

por um “terceiro ataque de amolecimento cerebral”64.  

Em 1883, Claro Silva tornou-se deputado pelo Partido Conservador65, função que 

exerceu até a ocasião de sua morte em 188566. Assim, entre 1868 e 1885, passou de alferes a 

capitão da Guarda Nacional, de vereador a deputado. Os cargos políticos e militares ocupados 

pelo patriarca dos Silva, assim como a posse de pessoas escravizadas, revela a posição social 

dessa família como situada no interior da elite parnaibana. Em jornal publicado à época em 

que pertencia a câmara de vereadores, identificou-se como “proprietário e fazendeiro”67.  

Passos relata que o “Capitão Claro morava na fazenda ‘Paraíso’, à margem do Igara-

çu, em frente à cidade [de Parnaíba]. É a ‘Casa Grande dos Silvas’” (1982, p. 98). A “Paraíso” 

surgiu nas narrativas dos moradores da Pedra do Sal sobre a “relação de morada” estabelecida 

pelos Silva com os moradores do povoado. Era aquele lugar, as vezes descrito como um sítio, 

onde se ia pedir morada aos Silva, prática ritual que será abordada no capítulo Agregados e 

donos de terra. 

 
capital da província do Piauí. Contudo, em artigo do jornal teresinense A Epoca, datado do ano de 1883, Claro 

Silva descreve-se como “natural da província do Maranhão, proprietário e fazendeiro” (A Epoca, Teresina-PI, 

21/04/1883, p. 02).    
61 No Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Maranhã para o anno de 1859.  
62 Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial Para o Anno de 1864, p. 376. 
63 A Imprensa, Teresina-PI, 02/05/1868, p. 02.   
64 A Imprensa, Teresina-PI, 14/11/1885, p. 05. Seu falecimento foi noticiado não apenas em jornais do Piauí, mas 

também em jornais de Pernambuco e do Maranhão. Num deles se lê que o “finado deixou 10 filhos, 5 dos quaes 

estão estudando aqui em Pernambuco” (Jornal do Recife, Recife-PE, 06/10/1885, p. 01). Passos (1982) registra 

apenas como seis o número de filhos de Claro Silva com Geracinda Tavares Silva, ela também de origem 

maranhense.  
65 A Imprensa, Teresina-PI, 16/12/1883, p. 04.  
66 A Imprensa, Teresina-PI, 14/11/1885, p. 05.  
67 A Época, Teresina-PI, 21/04/1883, p. 02.  
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O “Parecer da Comissão Fiscal da Parnahyba” de 1887, referente a “arrecadação do 

dizimo do gado vaccum, cavalar e muar”, registra como de propriedade de Claro Silva as fa-

zendas Santa Clara, Cutia e Boi Morto, que somavam a criação de aproximadamente 170 “bi-

zerros” e 12 “poldrinhos”68. Passos descreve o patriarca como  

[...] abastado agricultor e grande fazendeiro, proprietário de quase toda a Ilha Gran-

de de Santa Isabel, por herança de sua tia, viúva de Isidoro Dias da Silva, que o ado-

tou como seu herdeiro universal, pois o casal não tinha filhos. (PASSOS, 1982, p. 

97).  

 

O mesmo autor afirma que Isidoro Dias da Silva herdou as terras de Ilha Grande de 

Santa Isabel do coronel Simplício Dias da Silva, seu tio, “o maior latifundiário, na época, da 

Vila de São João da Parnaíba” (PASSOS, 1982, p. 97). Apesar de Caio Passos utilizar a re-

tumbante expressão “proprietário de quase toda a Ilha Grande de Santa Isabel” para referir-se 

a Simplício Dias da Silva, este era apenas um entre os “dezenove possuidores” de terras na 

ilha no ano de 1827. Com o passar do tempo, outras fazendas e engenhos surgiram em Ilha 

Grande e eles não eram propriedade de Claro Silva, como a “grande e antiquíssima posse de 

terras denominada Sítio Sipoal na Ilha Grande de S. Isabel” cujo proprietário era Jonas Cor-

reia69.  

Os documentos encontrados na Secretaria do Patrimônio da União por Rocha et al. 

(2015), os quais tive acesso através desses pesquisadores, indicam que Claro Silva pagou “dí-

zimos” ao Thesouro Provincial do Piahuy, entre os anos de 1874 e 1895, referente a quatro 

“fazendas”: Cotia, Paraizo, Santa Clara e Jatobá.  

Uma espécie de “cadeia dominial” das terras de Ilha Grande é informada por Passos. 

Se considerarmos o que ele afirma, as posse dessas terras chegaram até Claro Silva através de 

herdeiros colaterais, isso quer dizer, não foram herdadas de pai para filho, mas de tio e tia 

para sobrinho. Segundo Passos (1982), Isidoro Dias da Silva recebeu as terras de seu tio Sim-

plício Dias da Silva. Isidoro e sua esposa não tiveram filhos e ela, viúva, colocou como her-

deiro Claro Silva, seu sobrinho. Assim é descrita por Caio Passos, que fontes documentais não 

cita para suas afirmações, como aquele maranhense, que começou como “creador de gado 

vaccum e cavallar” na “Povoação de Engeitado” terminou por herdar alguma terra de uma 

ilha localizada na parte piauiense do Delta do Parnaíba. 

 
68 A Imprensa, Teresina-PI, 31/12/1887, p. 03. 
69 Nortista, Parnaíba-PI, 03/08/1901, p. 04. 



102 
 

O falecimento de Claro Silva foi noticiado não apenas em jornais do Piauí, mas tam-

bém em jornais de Pernambuco e do Maranhão. Num deles se lê que o “finado deixou 10 fi-

lhos, 5 dos quaes estão estudando aqui em Pernambuco”70.  

Os documentos apresentados indicam que os Silva vieram do Maranhão e chegaram 

a Parnaíba em 1870 e aportaram em Ilha Grande por volta de 1874, após a instalação do Farol, 

quando já se encontravam moradores na Pedra do Sal. Cotia é a fazenda de Claro Silva que 

estava mais próxima à Pedra do Sal, mas não há nenhum registro de que este lugar fora pro-

priedade do patriarca. É somente em 1941, cinquenta e seis anos após a morte de Claro Silva, 

que um de seus filhos, o juiz de direito João Tavares Carvalho Silva irá reivindicar a Pedra do 

Sal e mais vinte e oito localidades de Ilha Grande como suas “posses”.  

 

3.2.8 Revisita cartográfica (1826-2018) 

Figura 17 - Sobreposição do mapa de 1826 com imagem por satélite de Ilha Grande em 2018 

 

Legenda: A área delimitada em vermelho corresponde ao domínio piauiense no Delta do Parnaíba, o que inclui 

Ilha Grande de Santa Isabel em sua totalidade. Os pontos em amarelo correspondem a localização de edificações 

presentes no mapa de 1826 (como o Sítio de Pescadores e o Reduto) e indicam, aproximadamente, onde estariam 

situadas em 2018. 

Fonte: Lima (2018) 

 
70 Jornal do Recife, Recife-PE, 06/10/1885, p. 01. Passos registra apenas como seis o número de filhos de Claro 

Silva com Geracinda Tavares Silva, esta também de origem maranhense. 
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Através da técnica do georreferenciamento foi possível sobrepor a “Planta” de 1826 

com a visão por satélite de Ilha Grande de Santa Isabel em 2018 e localizar o “Sítio de Pesca-

dores” no lugar denominado pelos moradores da Pedra do Sal de Canto do Vieira, a poucos 

quilômetros do atual perímetro do povoado e utilizado para pesca. Tal local situa-se no extre-

mo leste do litoral da ilha, defronte ao município de Luís Correa, separada deste pela Barra do 

Igaraçu71.  

O local é assim chamado porque ali antigamente moravam Vieira e sua família. 

Quando em 2018 apresentei a Dona Norma a existência desse “sítio de pescadores”, ela me 

disse que os Bureta, uma antiga família do povoado, também havia habitado o lugar. A partir 

dos anos 2010, o Canto do Vieira sediou campeonatos de surf, sendo possível ver em 2016, 

quando visitei o lugar com Remildo, os restos de tendas usadas nos eventos. Remildo contou 

também que quando criança vinha com os pais ficar nas proximidades do Canto do Vieira 

assando e comendo peixe. 190 anos após o “sítio de pescadores”, o Canto do Vieira, apesar de 

não ser mais um lugar habitado, possuiu um histórico de ocupação por famílias da Pedra do 

Sal (os Vieira, os Bureta) e é utilizado para a pesca de rede na praia. 

Analisando o mapa e a historiografia de Costa (2010), pode-se dizer que o atual Can-

to do Vieira, lugar de pesca e divertimento dos moradores da Pedra do Sal e de campeonatos 

de surf para gente de fora, foi entre 1822 e 1826 local de atividades militares, a morada de 

pescadores e funcionou também como um marco para guiar as navegações nas águas da Barra 

do Igaraçu, o que denota diferentes formas de habitar aquele extremo leste da Ilha ainda na 

primeira metade dos oitocentos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Sou grato ao geógrafo Roberto Jarllys Reis Lima, que generosamente fez essa sobreposição de mapas e, assim, 

pode confirmar a hipótese inicial de que o Sítio de Pescadores identificado pelo cartógrafo em 1826, estava 

localizado, em 2018, no Canto do Vieira.  
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Figura 18 - Cronologia do povoamento de Ilha Grande de Santa Isabel e Pedra do Sal (1725-1874) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das fontes citadas nessa segunda parte do texto. 

 

 

3.3 Retorno as narrativas de fundação  

 

Apesar do aforamento das terras da ilha ter sido cedida aos Silva pelo governo em 

1989, esta “posse via documentos” parece nunca ter gozado de legitimidade entre os ilhéus de 

Santa Isabel e particularmente entre os moradores da Pedra do Sal. Estes contrapõem o pagar 

pela terra associado aos Silva, com o plantar e morar na terra, associado aos antepassados, a 

morada e ao trabalho. Contudo, o que os registros históricos apresentados anteriormente 

dizem sobre o povoamento de Ilha Grande e a fundação da Pedra do Sal? Em que medida o 

que eles teriam a dizer ajudaria a contextualizar as narrativas de fundação de moradores e dos 

donos de terra? Foi na esperança de que os livros, os mapas e os jornais teriam indícios a 

apresentar sobre o povoamento de Ilha Grande e ajudariam a contextualizar historicamente as 

narrativas, que parti para uma pesquisa bibliográfica e documental sobre tal tema.  

Aqui, enumero alguns dos achados sobre a pesquisa documental: 1) Ilha Grande de 

Santa Isabel foi um território indígena dos Tremembé; 2) A carta de data e sesmaria de Ilha 

Grande foi concedida a Rego Barros como uma espécie de recompensa por seus esforços na 

derrota do levante geral dos tapuias do norte, que culminou na conquista da maior ilha do 

Delta do Parnaíba para o domínio português; 3) O movimento do criatório de gado do sul para 

o norte do Piauí já estava estabelecido na ilha durante a segunda metade do século XVIII; 4) A 

ilha era considerada pela coroa portuguesa, um lugar suscetível de ataques dos inimigos e por 

esse motivo recebeu na segunda metade do século XVIII e na primeira do século XIX, 
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incursões de tropas e a instalação de redutos militares durante guerras entre Portugal e outros 

reinos; 5) Na primeira metade do século XIX, pescadores habitavam a costa da ilha e as terras 

do lugar estavam sob a posse de pessoas com os estatutos de capitão, alferes, coronel e 

doutor; 6) Na segunda metade do século XIX, a ilha se encontrava dividida 

administrativamente em dois quarteirões pertencentes ao município de Parnaíba, nos quais 

residiam guardas nacionais e eleitores; 7) Nesse período, existiam ainda as fazendas de gado 

chegadas lá no século XVIII, mas também engenhos de moer cana; 8) Por volta de 1868, a 

Pedra do Sal era um povoado no qual os seus moradores chegaram a receber a visita de uma 

canhoneira francesa e de corsários; 9) O Farol da Pedra do Sal foi construído em 1871, 

período em que já haviam moradores no lugar; 10) A presença dos Silva na ilha remonta ao 

ano de 1874, isto é, um ano após a inauguração do Farol, ocorrida em 1873.  

A historicidade que evocam as narrativas de fundação dos Silva e dos moradores 

encontram apoio na documentação consultada, contudo, nem sempre da maneira por eles 

evocada. Os pontos 2, 5, 8 e 10 são particularmente úteis para uma análise, sustentada em 

documentos históricos, sobre as narrativas de fundação. Começo pelo ponto 2. Este ponto 

contesta a narrativa de Alberto Silva sobre sua família ter recebido uma sesmaria que 

correspondia ao território de Ilha Grande, tendo chegado até seu avô, Claro Silva, por 

herança.  

Como atesta a historiografia piauiense, foi a família Rego Barros quem recebeu a 

sesmaria da ilha de João da Maia da Gama em 1725. Essa posse das terras circulou entre os 

Rego Barros e os Castello Branco, até ser desmembrada em 1827, quando já era posse de 

Sebastião da Silva Lopes 72 , que a vendeu a terceiros. Os documentos apontam que os 

ascendentes de Alberto Silva passaram a possuir terras na ilha apenas na segunda metade do 

século XIX, quando já havia pescadores e uma população de pelo menos 800 habitantes em 

Santa Isabel, desde, pelo menos, o ano de 1865. Tal documentação também contesta a 

afirmação do memorialista Caio Passos de que o Capitão Claro, o patriarca dos Silva, fora 

“proprietário de quase toda a Ilha Grande de Santa Isabel” (1982, p. 97), quando na verdade 

ele era apenas um entre os criadores de gado que possuíam terras na ilha.  

Nesse período em que a sesmaria primitiva fora retalhada, entre capitães, coronéis, 

doutores e alferes da Guarda Nacional, pescadores já ocupavam o litoral de Ilha Grande, 

como atesta o mapa de 1826 sobre o Delta do Parnaíba. E quatro anos após a feitura desse 

mapa, isto é, em 1830, o registro estatístico acusa a presença de 144 habitantes na ilha. Assim, 

 
72 Sebastião da Silva Lopes não possuía parentesco com os Carvalho Silva e os Tavares Silva, originários do 

Maranhão.  
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tanto pescadores como criadores de gado já habitavam a ilha na primeira metade do século 

XIX. Tais afirmações contidas no ponto 5, poderiam corroborar com a narrativa dos Silva de 

que haviam chagado a Pedra do Sal no mesmo período das famílias de pescadores, se não 

fosse o fato dessa família ter chegado ao Piauí, vinda do Maranhão, no início da década de 

1870 e ter aportado em Ilha Grande apenas em 1874, como é afirmado no ponto 10. Nesse 

sentido, as fontes históricas são mais favoráveis a narrativa dos moradores, quando esta 

afirma que pescadores já habitavam a ilha anteriormente a chegada dos Silva. O ponto 8, 

também reforça a anterioridade dos moradores em relação aos Silva na Pedra do Sal, pois no 

ano de 1868, quando o 1º Tenente José Maria de Nascimento Junior visitou o lugar, ele já se 

chamava Pedra do Sal e era habitado73.  

A narrativa dos Silva sobre o Capitão Claro ter recebido uma posse de terras na ilha 

como herança, encontra respaldo nas fontes consultadas, mas ela se equivoca quando tenta 

estabelecer o período e o tipo de terra que constituiu essa herança, pois nem foi durante a 

colonização e nem foi uma sesmaria, mas ocorreu durante o Império (1874) e a posse herdada 

originou-se de uma antiga sesmaria que fora retalhada 47 anos antes (1827). Essa posse 

chegou aos Tavares Silva e Carvalho Silva através de um parentesco colateral com Simplício 

Dias, e não através de parentesco consanguíneo, como sugere Roberto Silva ao afirmar que 

seu sobrenome é o mesmo do de Simplício Dias da Silva74.     

 

  

 
73 Os resultados da pesquisa documental me pareceram um tanto quanto irônicos, pois se por um lado, foram 

documentos jurídicos que legitimaram a posse dos Silva como donos de terra em Ilha Grande, por outro lado, são 

os documentos históricos que legitimam, pelo menos historicamente, a existência da Pedra do Sal anteriormente 

a chegada dos Silva no lugar. 
74 O Capitão Claro era sobrinho da esposa de Isidoro Dias da Silva, que por sua vez, era um sobrinho de 

Simplício Dias da Silva. Por não ter tido filhos, Isidoro e sua mulher deixaram a herança para Claro Silva. 
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4. AGREGADOS E DONOS DE TERRA 

 

 

“Meu avô levava-me sempre em suas visitas de corre-

gedor às terras do engenho. Ia ver de perto os seus mo-

radores, dar uma visita de senhor dos seus campos. O 

velho José Paulino gostava de percorrer a sua proprie-

dade, de andá-la canto por canto, entrar pelas suas ma-

tas, olhar as suas nascentes, saber das precisões de seu 

povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir queixas e im-

plantar ordem. Andávamos muito nessas suas visitas de 

patriarca. Ele parava de porta em porta, batendo com a 

tabica de cipó-pau nas janelas fechadas”. (REGO, 2001, 

p. 50).  

 

 

  

 Essa parte do texto é composta por sete capítulos. No decorrer destes, busco descrever 

e analisar a relação do morador da Pedra do Sal com o território de Ilha Grande no antigamen-

te, um tempo habitado por agregados e donos de terra. Faço isso recorrendo a memória dos 

interlocutores e a documentos históricos, destacando a interação entre diferentes gerações de 

moradores e da família Silva entre, aproximadamente, 1921 e 2003.   

 Nesse período, o uso do território pelo morador foi regulado pelos Silva através de um 

sistema de permissões e proibições, que animou uma “relação de morada” entre donos de terra 

e agregados. Em tal relação, o morador tinha que pedir permissão aos Silva para construir 

casa na Pedra do Sal e era proibido de fazer nela benfeitorias. Assim, nesta segunda parte, 

será apresentada a relação de morada desde sua instituição até seu declínio, abrangendo um 

período histórico que vai de mais ou menos 1921 a 2003.  

 No primeiro, “Histórias de moradores”, descrevo as histórias contadas pelo povo da 

Pedral como uma forma de conhecimento sobre o tempo, a família e o lugar que circula entre 

gerações de moradores. No segundo capítulo, localizo o que estou chamando de “relação de 

morada na praia” a outros tipos estudados nas ciências sociais brasileiras, como a “morada na 

plantation” da Zona da Mata canavieira e a “morada no sertão” do Ceará. 

 No terceiro capítulo, abordo a instituição da relação de morada na Pedra do Sal, atra-

vés de fragmentos de memórias dos interlocutores sobre a relação entabulada entre eles e os 

Silva.  

O quarto capítulo é dedicado ao funcionamento de tal relação e no quinto, discorro sobre as 

transgressões e restituições a ordem da morada, a envolver moradores, vaqueiros, jagunços e 

doutores. No sexto capítulo, discorro sobre o declínio da relação de morada na Pedra do Sal.  
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 No último capítulo, que funciona como uma conclusão da parte três, argumento que 

entre o começo do século XX e o início do século XXI existiu na Pedra do Sal uma “situação 

de morada” estabelecida entre diversas gerações de moradores e dos Silva partir de relações 

de mando e de patronagem, que influíram nas formas que o povo da Pedral se apropriou do 

território ilhéu no antigamente. 

  

 

4.1. Histórias de morador 

 

“O mundo narrativo [...] é uma ordem implícita [...]. 

Trata-se de um mundo de movimento e devir, no qual 

qualquer coisa – capturada em lugar e momento deter-

minados – envolve dentro de sua constituição a história 

das relações que a trouxeram até aí. Em um mundo as-

sim, podemos compreender a natureza das coisas apenas 

assistindo as suas relações, ou em outras palavras, con-

tando suas histórias.” (INGOLD, 2015, p. 236).   

 

“Eu vou lhe contar uma história” ou “os mais velhos contavam uma história”. Quantas 

vezes escutei isso durante o trabalho de campo? Muitas vezes, posso lembrar. “Histórias de 

morador” é o nome que neste texto dou as diversas histórias sobre o lugar e seus moradores 

que escutei destes em conversas, reuniões e entrevistas ao longo de três anos de pesquisa na 

Pedra do Sal.  

Foi através dessas histórias que ingressei na Pedra do Sal de um tempo que não mais 

existe, uma Pedral do antigamente, as vezes lembrada como um tempo bom, mas também 

como um tempo ruim. Tudo depende de quem conta e sobre o que conta75. Se a história era 

sobre as lagoas e seus peixes ou sobre as matas e seus frutos, era um tempo bom, pois havia 

fartura. Se a história era sobre a casinha de palha e os donos de terra, era um tempo ruim, 

pois havia dificuldade e perseguição, me disseram os moradores.  

Tempo bom e tempo ruim. Está é complexidade do antigamente na Pedra do Sal. A 

mim não cabia resolver essa ambiguidade, mas apenas compreender a “história das relações 

que a trouxeram” (INGOLD, 2015, p. 236) até esse estado complexo na memória do interlo-

cutor. Essas relações serão comentadas ao longo de toda a parte três desse texto. Por enquan-

 
75 E sobre quem escuta e como escuta, pode-se dizer. Afinal, uma história é contada para ser ouvida e pressupõe 

aquele que conta e aquele que ouve. Como disse Bernardo Carvalho na novela Nove dias, nove noites, “as 

histórias dependem antes de tudo da confiança de quem as ouve, e da capacidade de interpretá-las”.  
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to, reflito sobre essas “histórias de morador” como um saber local sobre famílias, pessoas, 

casas e o próprio tempo, temas que atravessarão as discussões aqui apresentadas.  

Pode-se dizer que os moradores da Pedra do Sal articulam um saber sobre o lugar a um 

saber sobre as famílias. Por lá, falar da Pedra do Sal é identificar pessoas, que dificilmente 

não são pensadas como parentes de alguém. Aquele que não é situável numa parentela é por-

que dali não é, devendo ser das cidades de Parnaíba e Teresina, ser gringo ou turista, gente de 

fora em geral. Falar sobre o lugar é falar de famílias por outros meios e vice versa.  

 

Mas vocês sabem quem é essa família que vem de lá? Foram os bisavôs deles que 

tavam aqui há muito tempo, é os pessoal do Jonas. É os bisavôs deles (Antônio, ofi-

cina sobre regularização fundiária na Associação de Moradores, 23 de maio de 

2015). 

 

 

As famílias podem ser pensadas a partir do lugar e a Pedra do Sal ser enquadrada por 

seu morador a partir das famílias, assim, referenciais genealógicos e geográficos são postos 

em interação durante a história contada por um morador sobre o povoado ou sobre uma pes-

soa. Ao comentar de alguém, que pode ser um Silva, um Severo ou um Jonas, quem conta a 

história identifica a ascendência ou a descendência sobre quem fala, sendo comum identificar 

as duas. Essa prática de identificar alguém colando-o a sua linhagem expressa um saber sobre 

a pessoa a partir das famílias, o qual parece ser de bom grado possuir para a navegação social 

na ilha.  

 

Esse pessoal que ela tava falando aí, os pais dela, as avós dela, tudo eu conheci esse 

pessoal tudim. O avô dela por parte de mãe, por parte de pai, eu não conheci, mas o 

avô dela por parte mãe, conheci ele, conheci todos os irmãos dele. A família dele to-

da era pescador, morreram todos velhinhos, mas todos pescando aqui. Eu menino já 

conhecia eles aqui, pescando aqui, o pai dela, eu conheço desde menino, pescando 

aqui. É como ela falou, pescando na praia e plantando arroz, lá no lugar onde ele 

trabalhava, que chama São Roque. Conhecia toda a família dela, assim, através da 

tradição deles que vem de longe, de pescadores. O pai do avô dela por parte de mãe 

também era pescador, tudo eram pessoas que moravam aqui. Eu conheci, nesses 

pouquinhos 56 anos praticamente de vida que eu tenho. [...] Conheci muitas pessoas 

aqui, velho que morreu nos setenta e tantos, oitenta e tantos anos, conheci todos 

aqui, todos viveram na vida de pesca. Assim, tipo a família do avô dela ali, conheci 

muitas e muitas pessoas aqui tudo vivendo nesta vida (Mureta, oficina sobre comu-

nidade tradicional na Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal, 24 de 

maio de 2015). 

 

Para o desempenho da vida no cotidiano, para não misturar Severo com Jonas, nem 

sobrinho com primo ou confundir quem foi pra Teresina se consultar com quem está em Bra-

sília, é uma coordenada boa para a navegação social na ilha conhecer esse pessoal tudim. No 

trecho acima, Mureta, pescador que na altura dos seus 56 anos de idade, à época, identificou, 
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sem fazer nenhum esforço, gerações da família da presidente da Associação de Moradores, 

assim como o que seus avós e pais fizeram ao longo do tempo no mar e na roça entre duas 

localidades, Pedra do Sal e São Roque76.  

Há, então, uma valorização social da pessoa velha no povoado como aquela que “sabe 

a história do lugar”. O morador dificilmente recomendará a um pesquisador que se aventura 

por aquela praia numa pesquisa histórica, antropológica ou sociológica procurar um jovem 

para este lhe contar como era a Pedra do Sal no antigamente. O jovem, geralmente, é aquele 

que levará o pesquisador em lugares mais distantes da sede do povoado e aos moradores mais 

antigos. Isso não quer dizer que o jovem não saiba contar a história da Pedra do Sal, ele sabe, 

até porque foi socializado as ouvindo, mas as recomendações dificilmente serão de procurar 

primeiro os mais jovens. 

As casas são identificadas recorrendo ao nome daquele que lá reside. A Pedra do Sal 

não se organiza como Parnaíba, onde as ruas têm nome. No povoado o nome oficial das ruas é 

“Rua Projetada”, seguida de algum número como “Rua Projetada 43”. Existem ruas, mas elas 

não possuem placas que indiquem seu nome. Foi comum durante o trabalho de campo, quan-

do eu inquiria sobre como chegar a determinado lugar, o morador me dizer que era depois da 

casa de Seu Jonas ou antes da casa de Dona Norma, por exemplo. Mas isso apenas porque eu 

já sabia quem eram essas pessoas. Se quem busca se localizar é um “marinheiro de primeira 

viagem” naquela praia, o morador vai tentar lhe guiar por algum referencial físico, como uma 

curva, um baixão, uma cerca.  

Naquele sistema de localização a casa recebe o nome, geralmente, do pai de família. 

Assim, é mais comum alguém falar “a casa de Seu Jonas” do que referir-se como a casa de 

sua esposa. Contudo, para mulheres divorciadas, como o caso de Dona de Norma, vigora o 

nome da mulher que lá reside, ao invés do nome de seu ex-marido. Outra variação ainda nota-

da é o caso de Dona Eliseuda. Sendo uma filha do lugar que casou-se com gente de fora, 

quando alguém refere-se à casa onde ela mora, é comum falar a casa de Dona Eliseuda e não a 

casa de Francisco, seu marido. Em todos os casos, apesar das variações, a casa nunca é anô-

nima, é sempre a casa de alguém. Da mesma forma que a pessoa é sempre o parente de al-

guém, a casa é sempre a casa de alguém. A Pedra do Sal é, assim, uma sociedade onde casas e 

pessoas podem ser identificadas via filiação ao morador e as famílias.  

 
76 Para aqueles que nasceram ou realizaram pesquisa em contextos rurais, essa prática do morador da Pedra do 

Sal pode não ser nenhuma novidade. De fato, situar a pessoa numa parentela como uma condição para falar sobre 

ela, é algo percebido por diversos estudiosos de sociedades camponesas. Nesse sentido, ver Mendras (1978, p. 

87-88) e Comerford (2003, p. 34).  
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Ao falar sobre o antigamente, o habitante da Pedra do Sal não estabelece uma crono-

logia, como é comum para o historiador ao fazer uma divisão do tempo em datas. A “tempo-

ralidade” é estabelecida pelo morador “narrativamente” ao contrastar práticas não mais atuan-

tes naquela sociedade com práticas que por lá vigoram. Por exemplo, a diminuição na cons-

trução de casa de palha para o aumento do número de casas de alvenaria é uma forma do nar-

rador sublinhar diferentes tempos, um tempo difícil e um tempo bom.   

 

Hoje, diz que bom é o tempo do passado, mas com toda a ruindade, bom é hoje. Por-

que de primeira, as coisas eram muito difíceis. A gente tinha muita dificuldade de 

resolver os problemas da gente. Tinha uma pobreza que não tinha tamanho. A casa 

da gente era de palha, porque não tinha condição. E além de não ter condição, não 

tinha permissão dos donos, dos donos da Pedra do Sal. A gente fazia uma casa, era 

tapado de palha em cima e embaixo. Hoje, Raphael, hoje melhorou mais, graças a 

Deus, (…) a gente já tem uma casinha melhor, tanto a angústias dos donos de terra 

acabou, acabaram as forças [dos donos de terra], tá melhor, graças a Deus (Ribamar, 

entrevista em sua casa, 03 de setembro de 2016).   

 

 

Quando perguntei a Ribamar, o narrador do trecho acima, qual o ano em que as casas 

de palha passaram a ser substituídas pelas casas de alvenaria, ele não indicou uma data, con-

tudo descreveu com detalhes essa mudança, recorrendo a analogia entre a diminuição da força 

dos donos de terra, com a melhora na estrutura das casas. Ribamar identificou aquele tempo 

através de relações sociais que o organizaram e não com a referência a uma divisão do tempo 

por datas. Nesse sentido, é pensando o hoje como uma conjunto de ralações sociais identificá-

veis (quando acabaram as forças dos donos de terra) e qualificáveis (hoje melhorou, bom é 

hoje) que se torna possível falar sobre o antigamente. Assim, o tempo é percebido não tanto 

cronologicamente, através de datas, mas sociologicamente, a partir de mudanças nas relações 

sociais77.  

 

4.1.1 Pessoas em movimento, histórias em circulação 

 

“Não é mistério de solução fácil saber como as notícias 

se espalham através de uma vila. As notícias parecem 

correr mais depressa do que os garotos que se apressam 

em contá-las, mais depressa do que as mulheres que fa-

lam por cima das cercas” (STEINBECK, 1947, p. 10).  

 

 
77 Para uma reflexão sobre o tempo entre populações camponesas do Nordeste do Brasil, ver Palmeira (2002). 

Dentre a literatura antropológica que versa sobre a noção de tempo, pode-se consultar Evans-Pritchard (1978), 

Geertz (2008), Fabian (2013) e Wagner (2017). 
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Na novela A pérola, John Steinbeck descreveu como se espalhou rapidamente por um 

povoado mexicano a beira mar a notícia de que Kino, um pescador, havia encontrado uma 

valiosa pérola na praia. Para o ficcionista norte-americano, “não é mistério de solução fácil 

saber como as notícias se espalham através de uma vila”. Steinbeck iria, então, se admirar 

como “histórias de morador” conseguem se espalhar por uma ilha do litoral do Piauí como a 

mesma facilidade que as “notícias” numa vila mexicana de pescadores.   

Na Pedra do Sal, diferentes interlocutores, mesmo aqueles sem parentesco com deter-

minada família, conta história sobre ela e seus membros. Penso que, em alguma medida, nar-

rativas são postas em “circulação” na ilha, são contadas e recontadas, recriadas e compartilha-

das na comunidade pelo morador. Pode-se dizer que as histórias de famílias não são unica-

mente herança de quem nelas nasceu ou a elas se aliou, pois em circulação são postas por di-

ferentes gerações de pessoas do lugar.  

Histórias, por exemplo, sobre os Silva e os Severo, que versam sobre a posse das ter-

ras do povoado, são contadas, continuamente contadas. É possível que com facilidade o foras-

teiro as ouça se ao morador inquirir sobre a origem do povoado, como comigo aconteceu. O 

fato de um rapaz de 35 anos narrar situações envolvendo aquelas famílias, valendo-se do 

mesmo enredo de alguém com 65 anos, acusa a circularidade dessas histórias entre diferentes 

gerações do povo da Pedral.  

Freitas (2003, p. 149), que realizou pesquisa sobre o tema da violência no mundo ca-

navieiro da Mata Norte de Alagoas, observou que naquela região “circulavam contos orais” 

entre lideranças sindicais, moradores e trabalhadores. Aqueles contos eram histórias sobre os 

feitos de donos de engenho que envolviam geralmente alguma violência. A metáfora da “cir-

cularidade” das narrativas proposta pelo sociólogo é interessante para pensar o caso da Pedra 

do Sal.  

Narrar sobre o antigamente, sobre famílias e sobre o lugar no hoje em dia é parte da 

vida das pessoas do povoado. Penso as histórias de moradores que registrei na Pedra do Sal 

não como “contos orais”, como nomeou Freitas (2003), mas como uma espécie de “perfor-

mance”. Ao enquadrar essas histórias como performance busco ressaltar a “prática de contar 

histórias” através dos atos de rememorar, narrar e fazer circular, mais do que o resultado da 

contação, que seria a história em si.  

As narrativas sobre os Silva e os Severo, por exemplo, são contadas e recontadas com 

a condição de serem também recriadas pelo “morador-contador”, que adiciona algo de sua 

pessoa, de sua experiência, na história que está a contar. A “assinatura” da história, por assim 

dizer, é marcada por um tom de voz, mas também por gestos próprios e pela expressão facial 
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que apresenta àquele que o ouve. Ainda assim, parte o narrador de certo vocabulário do mo-

rador da Pedra do Sal, comum a quem nasceu e se criou no lugar e que o forasteiro, seja ele 

turista ou sociólogo, a ele pode se acostumar ao ouvi-lo com alguma regularidade.   

Passei a entender que as histórias envolviam uma “performance” ao ouvir a mesma 

história contada por diferentes pessoas. Assim, a história sobre como os Silva conseguiram as 

terras do povoado através de Antônio Severo pode ser contada muitas vezes, mas nunca da 

mesma maneira. Quem contava imprimia sua assinatura, que podia ser um ritmo, um tom de 

voz, o recurso as mãos, o uso de metáforas. Pode quem conta incluir em seu enredo persona-

gens que não aparecem em outros enredos e ainda que a conclusão de diferentes versões da 

história seja a mesma, que os Silva se aproveitaram de um “velho cego e analfabeto” para 

reconhece-los como antigos proprietários de terras na ilha, nunca se conta da mesma forma 

esse final.  

Em resumo, ainda que o conteúdo do enredo permaneça sem muitas alterações, a for-

ma de contar é alterada, pois depende de quem conta. A performance de quem conta articula 

uma “memória coletiva” -  produzida entre famílias e gerações do povoado ao longo do tempo 

- com a subjetividade do narrador, que imprimi sua marca na história.   

Apesar de ser inevitável reduzir as histórias a um texto, para atender a certos objetivos 

de uma pesquisa, ressalto que as histórias de morador envolvem mais do que “contos orais”. 

Proponho como mais adequado pensá-las como uma prática, e, assim, destacar a ação de con-

tar mais do que o conto, porque elas circulam entre as pessoas através da oralidade e não estão 

fixadas de forma escrita em parte alguma, mas parecem em toda parte estar, pois são contadas 

por diferentes pessoas em variadas situações, numa reunião na associação, numa conversa na 

cozinha ou no balcão de um bar na praia78.  

O esforço de “textualizar” essas performances que são as histórias de morador, não 

pode ocultar o fato de que elas não nasceram para ser “texto escrito”, mas conversa entre pa-

rentes, entre amigos, entre compadres e até tema de entrevista com sociólogo. Elas não surgi-

ram para serem analisadas, ainda que venham a ser, mas para a comunicação que ordena a 

vida cotidiana a beira mar. Contar histórias sobre a Pedra do Sal, as pessoas e suas famílias, 

suas brigas e até suas amizades faz parte do hoje em dia tanto quanto os eventos de uma se-

gunda-feira, é uma prática bem no presente situada ao invés de apenas um “testemunho” do 

 
78 Foi a partir da briga dos moradores com as empresas chegadas a ilha na segunda metade dos anos 2000, que a 

organização não-governamental Comissão Ilha Ativa (CIA) passou a registrar a memória oral das pessoas do 

povoado em forma escrita, como na cartilha Casimiro Pedral e a história da Pedra do Sal: recortes de Memória 

(CIA, s/d). Contudo, durante o trabalho de campo, não presenciei alguém recorrendo a essas cartilhas para contar 

histórias sobre o lugar ou as famílias.  
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passado. A existência das histórias de morador não é garantida pela sua fixidez tipográfica em 

algum papel, mas pelos atos de rememorar e contar através dos quais experiencias são expres-

sas e compartilhadas entre diferentes gerações, famílias e pessoas.  

 

 

4.2 A MORADA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS  

 

4.2.1 A morada no Brejo e na Zona da Mata 

  

 O leitor pode lembrar da epígrafe que abre a parte Agregados e donos de terra desse 

texto. Trata-se de passagem do romance Menino de engenho escrito por José Lins do Rego 

(1901-1957), lançado em 1932. Valendo-se de suas memórias de infância, o que as situa na 

primeira década do século XX, aquele menino vindo de uma família de “senhores” produziu 

no citado romance cenas da vida nas lavouras canavieiras da Paraíba, local no qual a produção 

de cana de açúcar atravessou os séculos, assim como em estados nordestinos da assim chama-

da “zona da mata”.  

 Naquele trecho foi descrito o avô do então menino Lins do Rego, o “velho”  José Pau-

lino. Este gostava de percorrer as “terras do engenho”, sua “propriedade”, para ver de perto os 

seus “moradores”. Paulino foi retratado pelo neto como “senhor dos seus campos”, “patri-

arca”, alguém que dava os seus “gritos de chefe” aos moradores, mas também ouvia as “quei-

xas” e as “precisões” destes (o “seu povo”). Nessas linhas selecionadas do romance, é indica-

da, desde o ponto de vista de um descendente de senhor de engenho que também é um roman-

cista crítico, um traço importante da hierarquia social nas lavouras de cana da Paraíba do iní-

cio do século XX.  

 As pessoas do “dono de engenho” e do “morador” animaram uma relação social que 

foi a base para o que a literatura de ciências sociais convencionou chamar de “sistema de mo-

rada” (VERÇOZA, 2018) atuante ao longo do tempo no Nordeste rural brasileiro e bastante 

estudado nas regiões do Brejo paraibano e da Zona da Mata pernambucana79. Se o dono de 

engenho é este proprietário evocado no texto de Rego, quem são esses “moradores”, esse 

“povo” de um “patriarca”? Em estudo realizado na região canavieira do Brejo da Paraíba, 

 
79 A pesquisa de Garcia (1988), assim como outros importantes estudos como Heredia (1988), foram realizados 

no quadro do projeto Emprego e Mudança Sócio-Econômica no Nordeste, coordenado por Moacir Palmeira. Para 

uma resenha destas pesquisas, consultar Pesquisas em ação: apontamentos metodológicos a partir do projeto 

Emprego e mudança socioeconômica no Nordeste (1975-1977), de autoria de Lucas Correia Carvalho. 
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Garcia (1988) traz uma descrição da pessoa do “morador” na hierarquia e no funcionamento 

do sistema de morada.  

 

Ser morador ou tornar-se morador significava se ligar ao senhor do domínio de uma 

maneira muito específica, numa relação que supunha residência e trabalho simulta-

neamente. A ênfase na residência que o termo morar revela, tem um forte significa-

do simbólico. Quem se apresentava ao senhor de engenho não pedia trabalho, pedia 

uma morada. Entre as obrigações que a morada acarretava, havia forçosamente o 

trabalho para o dono do domínio, mas esta não era a questão básica: é o que distin-

guia o morador de um pequeno proprietário das vizinhanças que podia vir pedir 

apenas se havia trabalho no engenho. Ao pedir morada, quem o fazia já demonstrava 

não ter outra escolha melhor, que não tinha para onde ir: não tendo meios de organi-

zar sua existência social , vinha pedir ao senhor que os fornecesse, ou menos que a 

organizasse para si. Caíam assim sob a estreita dependência do senhor, à diferença 

dos pequenos proprietários que, mesmo mostrando que não tinham meios suficientes 

para viverem sem trabalhar para outrem, podiam discutir sobre a remuneração do 

trabalho e dispunham de habitação própria (mesmo se dormissem no domínio duran-

te o desenrolar dos trabalhos). (GARCIA, 1988, p. 09. Destaques no original).  

 

 

 O “morador” era aquele que se “ligava” ao “senhor” numa relação que supunha “resi-

dência” e “trabalho” nas terras do dono de engenho. O trecho selecionado expressa a hierar-

quia social daquele universo na qual o morador estava estreitamente “dependente” do senhor 

se comparado ao “pequeno proprietário”. Se o vínculo deste com o senhor era através do tra-

balho pago com uma remuneração, na qual existia até uma margem social para se discutir o 

valor de tal pagamento, o vínculo do morador não proporcionava essa possibilidade de nego-

ciação porque uma das “obrigações” da morada era forçosamente o “trabalho para o dono do 

domínio”.  

 Morar nas terras de um senhor de engenho significava, assim, retribuir a morada com 

trabalho não remunerado80. Tal situação, atestava que aquele que vinha pedir uma morada não 

possuía os “meios de organizar sua existência social”, e por isso “vinha pedir ao senhor que 

os fornecesse, ou menos que a organizasse para si” (GARCIA, 1988, p. 09). Com o surgimen-

to das usinas por volta dos anos 1930, os engenhos iniciaram um processo de deixar de moer a 

cana para a fabricação do açúcar e tornaram-se engenhos de “fogo morto”, servindo apenas 

para vender a matéria-prima às usinas. Diferente do senhor de engenho, cuja a “casa situava-

se ao lado da moenda e ali estava toda a sua família”, o usineiro gastava a maior parte de seu 

tempo e alocava sua família na cidade. Tal distanciamento do usineiro proporcionava novos 

contornos ao controle da propriedade, dos funcionários e da produção  (DUARTE, 2012). O 

 
80 Dom, dívida e contrato, essas são palavras pelas quais os cientistas sociais enquadraram as relações entre 

moradores e proprietários e será esse vocabulário sociológico mobilizado adiante para se pensar a relação de 

morada na praia a partir das trocas. 
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sistema de morada continuou atuante durante essas mudanças do “engenho” para a “usina” 

ocorridas na “região açucareira do Nordeste” (PALMEIRA, 1977). 

 

Morar significa ligar-se a um engenho e ligar-se de uma maneira muito particular. 

Nada é mais comum do que um trabalhador corrigir uma utilização imprecisa por 

parte do pesquisador dos termos morar, morada, morador. Morar está sempre associ-

ado a engenho, mesmo quando se trata da propriedade de uma usina. Um trabalhador 

corrigirá quase sempre a pergunta “o senhor trabalha em que engenho?” com a res-

posta [...] “eu moro no engenho X”. Se se trata de um morador de engenho de usina, 

ele dirá que trabalha “para a empresa”, mas que mora “no engenho X”. Ninguém é 

morador de usina ou trabalhador de engenho. Por outro lado, não existe morador em 

geral, mas apenas morador de tal ou qual engenho (PALMEIRA, 1977, p. 204. Des-

taques no original). 

 

 Atento agora para uma espécie de “compromisso moral” estabelecido a partir das tro-

cas entre moradores e donos de engenho. Como pontuou Heredia (1988, p. 118) em relação ao 

sistema de morada em Alagoas, “o simples fato de ser o próprio trabalhador quem pedia casa 

de morada fazia com que, no próprio ato de ser constituído morador, contraísse uma dívida 

moral, um reconhecimento para com o senhor de engenho que lhe concedia [...] casa e traba-

lho”. Para o caso da plantation pernambucana, Sigaud comenta que “quando José Mariano 

[um interlocutor de pesquisa] recebeu a ‘casa de morada’ em Veneza [um engenho], contraiu 

obrigações em relação a seu patrão: deveria trabalhar nos canaviais, mediante uma remunera-

ção, ser leal ao seu patrão e não servir a nenhum outro (2007, p. 129)81.  

 A “dívida moral”, destacada por Heredia, e a “lealdade ao patrão”, comentada por Si-

gaud, podia assumir a forma de uma “relação de dívida permanente” com o proprietário, se-

gundo os termos de Moacir Palmeira.  

O tipo de contrato que vinculava, no passado, entre o morador e o proprietário da 

terra era muito mais que um simples contrato de trabalho. O que o trabalhador po-

tencial procurava num engenho ou numa fazenda era uma casa de morada e isso é 

que lhe permitia trabalhar para o patrão, em troca de alguns dias de trabalho gratuito 

semanal ou pagos a um valor inferior aos demais, ou ter acesso a uma pequena ex-

tensão de terra para cultivo próprio, mediante o pagamento de uma quantia fixa em 

dinheiro e alguns dias de trabalho gratuito anuais. Era a morada que assegurava 

também ao trabalhador acesso à água, à lenha e, eventualmente, à madeira e aos pas-

tos da propriedade e o inseria numa relação de dívida permanente com o proprietário 

(1989, p. 89).   

  

 Para Heredia, “a concessão do senhor de engenho e o reconhecimento a que se obriga-

va o morador que a recebia constituíam partes de um único sistema de dominação” (1988, p. 

119). Para Garcia, “graças à prática de dons” dos “senhores” se instauravam “dívidas morais”, 

na qual este “ligava indivíduos a si numa relação de submissão” (1988, p. 11). Para Sigaud 

 
81 Dessa forma, o sistema de morada congregava em seu funcionamento complexas relações de produção e de 

dominação, desde a relação propriamente capitalista entre patrão e assalariado (senhor/trabalhador) até relações 

não capitalistas baseada em dependência pessoal, mediada por vínculo não monetário (senhor/morador).  
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sem que fosse necessário consagrar as regras no papel, “proprietários e moradores, ao estabe-

lecerem o ‘contrato’ de morada, tinham internalizadas as regras de uma relação assimétrica 

que tornava o morador mais um bem do proprietário” (1979, p. 34). O despossuído de traba-

lho e terra era, assim, um candidato a ingressante na posição social inferior da hierarquia do 

sistema de morada, aquela posição na qual a dependência de casa e trabalho ofertada pelo 

dono de engenho, o colocava em “relação de dívida permanente com o proprietário”82.  

 

4.2.2 A morada no Sertão 

 

 Pode-se perceber a “geografia” do sistema de morada através de suas ocorrências na 

Zona da Mata e no Agreste. Contudo, essa geografia pode ser estendida ao Sertão nordestino, 

onde há estudo que descreve a instituição de tal tipo de relação social de “dominação” marca-

da por “trocas” e “assimetrias” entre “moradores” e “senhores”, como o estudo de Barreira 

(1992) realizado durante os anos 1980 em municípios das mesorregiões do Norte e dos Ser-

tões Cearenses.  

 Ao abordar a “dominação tradicional no Sertão” no contexto dos “conflitos sociais” 

nessa região, Barreira discute sobre a “relação morador-proprietário”. Se Garcia (1988), He-

redia (1988), Sigaud (1979) e Palmeira (1977) discutiram a morada a partir do universo do 

“engenho” de moer cana, Barreira (1992) tem por campo de investigação o universo da “fa-

zenda” de criação de gado e plantação de algodão, na qual o correlato hierárquico do “senhor 

de engenho” era o “coronel”83. Nesse contexto, Barreira (1992) afirma que no “sertão do Nor-

deste” a “relação de trabalho predominante” era a de “morador-parceiro”.  

 
82 O lastro histórico desse tipo de relação entre morador e senhor de engenho precede a abolição formal da 

escravatura em 1888. Contudo, sua “institucionalização como forma predominante de relações de trabalho é [...] 

um fenômeno característico do final do século XIX e começo do XX”. O trabalho do morador foi fundamental, 

ao combinar-se com o “uso do trabalho escravo” para a produção de cana de açúcar no nordeste brasileiro, pois 

possibilitou o autossustento da grande propriedade canavieira em momentos em que “as condições de produção 

comercial não eram favorecidas pelo mercado internacional, ocasionando o fechamento da propriedade em torno 

da produção para subsistência de seus membros” (SOARES apud VERÇOZA, 2018, p. 48). Costumasse 

demarcar a década de 1950 como o período de declínio desse tipo de sistema que acompanhou as mudanças 

pelas quais passaram a produção canavieira e a organização política do campesinato da plantation açucareira 

(PALMEIRA, 1977). Contudo, nos anos 1970, parte dos trabalhadores dos engenhos e usinas de cana 

permaneciam morando nos locais onde trabalhavam. Para a experiência da mudança de “condição de morador” 

para a “condição de trabalhador”, que marca o declínio do sistema de morada na zona da mata canavieira de 

Pernambuco, consultar o clássico estudo de Lygia Sigaud, Os clandestinos e os direitos: estudo sobre 

trabalhadores da cana de açúcar de Pernambuco (1979). 
83 A discussão do autor destaca a relação entre o mundo da fazenda e o mundo da política, relação na qual o 

coronel opera como mediador entre os “camponeses” e as “leis” e a “economia”. É através de um “monopólio do 

saber sobre o ‘outro mundo’” (1992, p. 20) que se sustenta, afirma o autor, a “dominação tradicional” do coronel 

sobre os camponeses do sertão cearense, que se auto-classificam como “ignorantes” quando os temas são aqueles 

tratados pelos “homens fortes”, os “homens grandes da cidade”, os “homens que decidem”, em suma, os amigos 

do coronel, o médico, o juiz, o deputado. 
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Situação na qual o camponês morava dentro da grande propriedade e pagava uma 

renda em produção ou mesmo em dinheiro pelo uso da terra. Mantinha, portanto, 

uma dupla relação com o dono de terra: de morada e de parceria. (BARREIRA, 

1992, p. 20. Destaques meus).  

 

  

 Dessa forma, assim como nos casos do brejo e da mata, no sertão uma “dupla relação”, 

trabalho e morada, ordenavam as trocas entre morador e proprietário. Em troca de um pedaço 

de terra, o morador oferecia dias de trabalho para o proprietário ou parte da produção de seu 

roçado. Para Barreira, esse “quadro de relações de produção no Sertão” possui uma extensivi-

dade histórica cujas origens podem ser rastreadas através das páginas de Viagens ao Nordeste, 

de autoria de Henri Koster, publicado em 181684. Contudo, esse “sistema de parceria”, co-

menta Barreira, foi definindo-se somente no final do século XIX, “à proporção que o algodão 

adquiria maior peso comercial” e passou por mudanças no início do século XX, com os pro-

prietários exigindo do agricultor não apenas o algodão, mas vinte e cinco por cento do milho e 

do feijão plantado para o autossustento da família camponesa (1992, p. 21).  

 A hierarquia do mundo da fazenda apresenta o “vaqueiro” e o “parceiro” como locali-

zados abaixo do “proprietário” ou “fazendeiro” ou “coronel”. No sertão estudado por Barrei-

ra, predominou a pecuária extensiva como “atividade econômica principal”, ou ainda “associ-

ada ao algodão”, especialmente nas “grandes propriedades”. Ao agricultor, o proprietário 

“dava a terra” na qual aquele cultivava algodão e alguns cereais e o fazendeiro recebia como 

pagamento “um certo percentual dos produtos” (1992, p. 21).  

 Se a “relação de trabalho” entre proprietário e agricultor era organizada pelos “sistema 

de parceria” da terra, no caso da relação do mesmo proprietário com o vaqueiro atuava a 

“quartiação” como sistema de parceria do gado. Na quartiação, o vaqueiro recebia do proprie-

tário um bezerro a cada cindo nascidos. O trabalho do vaqueiro era “cuidar do gado”, princi-

palmente nas grandes propriedades na qual o fazendeiro não residia e “muitas vezes não havia 

separação entre o gado do vaqueiro e do patrão” (BARREIRA, 1992, p. 21). “Depois do pa-

trão, a pessoa mais importante na fazenda era normalmente o vaqueiro” (CHANDLER apud 

BAREEIRA, 1992, p. 21).  

 Após descrever a relação de trabalho que animava o “sistema de parceria” do proprie-

tário com o vaqueiro e com o agricultor, Barreira conclui que a “unidade econômica do sertão 

era a fazenda de gado na qual residiam várias famílias. A relação morador-proprietário de 

 
84 Barreira retoma uma passagem de Viagens ao Nordeste do Brasil (1816), do viajante Henry Koster, para 

marcar a extensividade histórica desse tipo de relação entre morador e proprietário na região. sociólogo atesta 

sua permanência durante o trabalho de campo na década de 1980 em fazendas dos municípios de Quixadá, 

Canindé e Caridade (1992, p. 20) 
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terra nela ocorrente é que consolida e reproduz a dominação tradicional na região do sertão” 

(1992, p. 21). Assim como aqueles que estudaram o brejo e a mata, Barreira concebe a “rela-

ção de morada” como um tipo de “dominação” do proprietário sob o morador a partir da pro-

priedade da terra e do poder de conceder ou não terrenos para aqueles que o procuram. E des-

taca a dimensão do “compromisso moral” que liga simbolicamente os sujeitos na relação de 

morada (1992, p. 22).    

A dependência, pilar da dominação tradicional no campo, tem sua base no direito de 

trabalhar e morar em uma terra que não lhe pertence e receber fornecimento ou adi-

antamento para cultivar e manter sua família. O “dar a terra” para ser trabalhada ou 

o direito de “decidir a quem dar a terra” cria uma ideologia sobre o patrão como o 

“homem bom que dá a terra para ser trabalhada”. Quando um camponês chegava 

procurando moradia e trabalho o proprietário dizia: “vamos viver assim” ou “aqui a 

gente vive assim”. Esses termos expressam mais uma relação de morador-agregado 

do que de morador-parceiro, o que traz diversas implicações: uma delas é que o 

camponês passa a fazer parte da família do proprietário, o que lhe confere deveres, 

mas não direitos. Além disso, a falta de limites precisos na relação possibilita mani-

pulação e arbítrio por parte do proprietário. O camponês, por residir na propriedade, 

passa a ser “gente do coronel fulano de tal” ou “morador de fulano”. Ele passa a “ser 

protegido” e “ter um dono” (BARREIRA, 1992, p. 21-22).  

 

  Assim como os autores do brejo e da mata, Barreira menciona as “práticas de dons” 

(GARCIA, 1988) configuradoras do sistema de morada como um sistema de trocas, contudo 

distingue temporalmente e socialmente o tipo do “morador-agregado” do “morador parceiro”. 

Para o autor, as expressões nativas de seu campo de pesquisa como “gente do coronel” e “mo-

rador de fulano”, representam “situações históricas diferentes”, mas mantêm o “mesmo con-

teúdo de dependência, calcado na relação com o proprietário de terra” (1992, p. 23). Assim, o 

termo “gente representa mais uma relação de parentesco do que de trabalho”, caracterizando o 

final do século XIX e o início do século XX. E o termo “morador já não contém a ideia de 

parentesco, mas, sim, de trabalho”, demarcando as relações identificadas por Barreira no ser-

tão dos anos 1980 (1992, p. 23).   

 

4.2.3 Da costa ao sertão... e de volta à Ilha Grande 

 

 Senhor de engenho, usineiro, trabalhador e morador, coronel, fazendeiro, vaqueiro e 

agricultor foram tipos de “pessoa” (LEACH, 1989)85, que ao estabelecerem trocas entre si de 

terra e trabalho vincularam-se socialmente e animaram os compromissos morais que deram 

 
85 Leach afirma que “na linguagem da antropologia social dificilmente se faz distinção entre o termo pessoa e o 

termo indivíduo. Um indivíduo é um ser animal biológico que nasce, se desenvolve até à maturidade, envelhece 

e morre; a pessoa é o conjunto de cargos e papéis que se ligam ao indivíduo em qualquer época específica da sua 

vida” (LEACH, 2002, p. 143). 
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forma ao sistema de morada nos brejos, matas e sertões do mundo rural do Nordeste brasilei-

ro.  

 Apesar das diferenças que existem e demarcam as especificidades de cada situação de 

morada, alguns traços em comum podem ser elencados: 1) A existência de proprietários de 

grandes faixas de terra; 2) a existência de pessoas sem terra para plantar ou morar; 3) a rela-

ção estabelecida entre possuidores de terra e não-possuidores de terra organizada por uma 

“lógica da morada” na qual a “palavra ‘morada’ se refere não apenas à casa e ao pequeno pe-

daço de terra que o proprietário ‘dá’ para aqueles que trabalham a sua terra, mas inclui tam-

bém a própria oferta de emprego e moradia dentro dos limites da propriedade” (LANNA, 

2004, p. 59); 4) as trocas entre moradores e proprietários foram tanto de “ordem monetária”, 

pagamento em dinheiro, ou através de “prestações”, no sentido de Mauss, como uma relação 

não-mercantil, como no caso dos dias de trabalho para o patrão em troca da “dádiva” de um 

pedaço de terra para morar e/ou plantar; 5) mantiveram um conteúdo de dependência do mo-

rador em relação ao dono de terra, ficando o morador a mercê do arbítrio daquele. 

 Essa síntese da morada nos contextos acima descritos é importante para a compreen-

são dos capítulos que se seguem nesta terceira parte do texto porque o trabalho de campo na 

Pedra do Sal apontou para uma situação de “morada na praia” que se organizou de forma a 

guardar “aproximações”, mas também “distanciamentos” dos casos examinados no Agreste, 

na Zona da Mata e no Sertão.  

 Os estudos comentados anteriormente não abordaram situações de morada no Meio-

Norte, que se constitui geograficamente como uma faixa de transição entre a Amazônia e o 

Sertão nordestino, abarcando metade do estado do Piauí e todo o Maranhão. É nessa sub-

região que está localizada o Litoral Piauiense, a Ilha Grande de Santa Isabel e o povoado da 

Pedra do Sal. Dessa forma, além da relação de morada narrada pelos interlocutores apresenta-

rem a territorialidade no antigamente, as páginas que se seguem, buscam, de alguma forma, 

contribuir para a discussão sobre a “morada” nas ciências sociais a partir de um caso estudado 

na sub-região do Meio-Norte do Nordeste brasileiro.  

 

4.3 A instituição da relação de morada 

 

Neste item apresento como foi instituída uma particular “relação de morada” na ilha. 

Apresento as histórias de moradores sobre a chegada do Silva velho86 a Pedra do Sal e ao 

 
86 Trata-se de João Tavares de Carvalho e Silva, juiz de direito, filho de Geracinda Tavares Silva e Claro Ferreira 
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Labino e as comparo em busca de compreender tal evento desde a perspectiva dos interlocuto-

res. Afirmo que nas histórias de chegada do Silva velho, o morador percebe um “tempo e 

lugar habitados”, anteriormente aquele evento, e que isso faz da instituição da relação de mo-

rada na ilha algo diferente do que ocorreu em outros contextos sociais, como o brejo paraiba-

no, a zona da mata pernambucana e o sertão cearense. Interpreto tais histórias sobre a chega-

da como um “rito de passagem” (BOURDIEU, 1996; GLUCKMAN, 1962) dos habitantes 

dos povoados para a condição de agregado dos Silva.       

Como abordado anteriormente, a relação de morada nos variados contextos estudados 

nas ciências sociais possuíam traços em comum em sua mecânica de funcionamento. O aspi-

rante a morador era aquele que pedia morada e/ou trabalho a um proprietário de terras. Doada 

a terra ao aspirante, este contraía uma dívida moral com o proprietário na qual o acesso ao 

terreno era retribuído com dias de trabalho não remunerado para o patrão ou com parte da 

produção do roçado/sítio camponês. Contudo, esse “modelo de morada” não se aplica ao caso 

da Pedra do Sal e do povoado vizinho, o Labino.  

 

4.3.1 O Silva chegou num cavalão 

 

A história a seguir foi contada durante oficina sobre “regularização fundiária” ofertada 

em maio de 2015 na Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal por um grupo de 

assessoria jurídica popular, este vinculado a Universidade Federal do Piauí, no âmbito da ex-

tensão universitária do curso de Direito. O objetivo dos extensionistas era recolher depoimen-

tos dos moradores do povoado para, assim, consubstanciar estratégias e documentos jurídicos 

na luta por território com os empreendimentos de energia eólica e de turismo instalados ou em 

vias de instalação em terras de uso comum87.  

Naquele dia, o tema suscitou histórias sobre o antigamente, pois os extensionistas so-

licitaram aos moradores que falassem sobre a “ocupação” do “território” da Pedra do Sal. 

Nesse contexto, surgiu a história sobre a chegada do Silva velho ao Labino, contada por An-

tônio, um pescador e agricultor da Pedra do Sal.    

 

 
de Carvalho Silva, este o patriarca dos Silva anteriormente apresentado ao leitor na parte Narrativas de fundação 

e documentos de povoação. Ao longo deste capítulo três será apresentado ao leitor o assim chamado Silva velho. 
87 Segue uma breve “nota metodológica”. Essa oficina coincidiu com minha primeira viagem a Pedra do Sal e 

parecia funcionar como um grupo focal espontâneo, no qual moradores falavam sobre um mesmo tema, a 

regularização fundiária, tendo assim eu a possibilidade de conhecer pontos de vistas e observar como histórias 

de diferentes pessoas cruzavam-se, complementavam-se e tencionavam-se no próprio espaço de interação 

proporcionado pela oficina. 
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O Silva veio, o velho, isso há muitos anos atrás, o pai desse aqui [trata-se de Rai-

mundo Severo, pai de Buchudo] conta essa história. Uma mulher como o nome de 

Benedita, morando aqui dentro, no Labino, como naqueles seis catavento acolá, mo-

rava muita gente pra acolá, então, ele, Tavares, chegou num cavalão lá um dia, uma 

história verídica, a pessoa não tá mais viva, mais o pai desse aqui sabe da história. 

Aí ele chegou lá e disse assim:  

- Cês num sabe me dizer de quem é essa terra? 

E ele num cavalão. A mulherzinha já saiu fora com medo. Você sabe como era anti-

gamente. 

- Não sinhô, nós num sabe não sinhô. 

- Pois a partir de hoje você é meu agregado, essa terra é minha. 

E ele saiu em casa e casa por aí. Nessas casa da pessoa humilde que não sabe nem o 

que é nada. [...]  “Pois a partir de hoje você é meu agregado, essa terra é minha” [...] 

A pessoa não sabia, podia dizer, “Não, esse pedaço aqui é meu”, mas a pessoa, coi-

tada, né? Tudo foi fraqueza que se aproveitaram (Antônio, oficina sobre regulariza-

ção fundiária na Associação de Moradores e Pescadores, 23 de maio de 2015. Des-

taques meus). 

 

 

Nesse momento, atento para a construção da história por Antônio. O lugar descrito 

como onde morava muita gente é o Labino, povoado vizinho à Pedra do Sal na direção do 

continente, sendo demarcado o limite entre eles por uma mata de cajueiro88. Antônio não 

menciona ano nem mês para situar o descrito, mas isso não resulta em problema para a com-

preensão do que se passa na história. O forasteiro sabe que trata-se sobre o passado porque o 

narrador afirma que é história que ocorreu “há muitos anos atrás”. Ele próprio, na faixa de 

seus cinquenta e poucos anos, não era nascido durante o que foi descrito e aprendeu a história 

porque a ouviu do pai de Buchudo, o que denota a circularidade das histórias, anteriormente 

mencionada, entre diferentes gerações de moradores da Pedra do Sal.  

Outro ponto também que depreende da história contada de Antônio, é que a relação de 

morada foi estabelecida pelos Silva em diferentes povoados de Ilha Grande. A descrição da 

chegada do Silva velho se passa no Labino e em outras histórias adiante apresentadas, a che-

gada se passa na Pedra do Sal. Ir a cavalo aos povoados da Ilha não pode passar despercebido 

do exame dessa história, pois foi uma maneira de Antônio posicionar o Silva velho numa de-

terminada hierarquia e localizar os fatos no tempo. Cavalo na região só possuía quem era fa-

zendeiro ou doutor. O morador da ilha tinha a posse, em raros casos, de um jumento e o traje-

to que fazia da Pedra do Sal até a outra margem do Igaraçu, com o objetivo de vender alimen-

 
88 Certa vez, durante um passeio de moto com Maylla, filha de Norma, perguntei a ela onde terminava o Labino e 

começava a Pedra do Sal. Ela me respondeu que antes dos cajueiros era o Labino, depois deles era a Pedra do 

Sal. Cajueiros existem naquela porção da ilha e são utilizados pelos moradores há gerações. Assim, é uma 

referência ecológica, a mata de cajueiro, o que parece delimitar a transição espacial entre os povoados e não 

placas como é comum na cidade. Moradores do Labino vão à praia e as lagoas da Pedra do Sal pescar ou as 

matas de cajueiro colher. Há uma circulação de pessoas entre esses dois lugares, tanto por meio do trabalho 

envolvido nas práticas extrativistas como através de práticas matrimoniais, com casamentos entre pessoas dos 

dois povoados. Norma, uma das minhas interlocutoras durante esses anos de pesquisa, foi casado com um 

morador da Pedra do Sal. No período do trabalho de campo, ela estava divorciada, mas morava com sua filha, 

Maylla, na Pedra do Sal. 
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tos na cidade de Parnaíba, era feito a pé. Vir a cavalo para a Pedra do Sal era um meio de che-

gar com mais rapidez ao local utilizado por determinado tipo de pessoa e expressava, assim, o 

seu status naquela ordem social89.  

De fato, ao usar a palavra cavalo no aumentativo cavalão, Antônio não apenas chama 

a atenção do ouvinte para o animal posto em cena, como ressalta o valor social do equino no 

contexto de situação que descreve. Não é por acaso que a pessoa que aparece em seguida na 

história representando o morador da região, não é descrita apenas como uma mulher, mas 

uma mulherzinha. Opor o aumentativo cavalão ao diminutivo mulherzinha é uma forma retó-

rica de demarcar o valor social do cavalo – e por extensão o status de seu dono – em relação a 

uma inferioridade social da mulher naquele contexto, que por extensão reflete também o lugar 

do morador na hierarquia social da relação de morada então estabelecida por João Silva. 

Histórias sobre a chegada do Silva velho foram contadas por outros moradores e re-

gistradas por diferentes pesquisadores, como as abaixo apresentadas.  

 
Quando o João Tavares Silva chegou aqui, o avô Vei Coringa dela (Dona Maria da 

Conceição) já morava aqui. Quando ele chegava aqui, vinha em um cavalo e amar-

rava na budega que o Vei Coringa tinha e ia passear nas pedras. Ele vinha da Ilha 

Grande de Santa Isabel (Morador da Pedra do Sal, apud ROCHA et al, 2015, p. 9. 

Destaques meus).  

 

[...] Meu pai antes me contava uma história desta família “X”, que quando chegaram 

aqui, [...] já existiam gente aqui. Ele dizia assim, meu filho quando o “Z” velho che-

gou aqui, ele vinha multado no cavalo, chegava e amarrava o cavalo de baixo da la-

tada do Coringa, que era uma bodega que tinha aqui. Aí ganhava a praia passeando, 

olhando as pedras e tudo, aí, daí por diante que foi que ele começou. Naquele tempo 

todo mundo era neutro não sabiam de nada e ele como já tinha terreno fora e tal, 

disse, vou ficar com esse terreno aqui, ai pegou escreveu [no sentido de registrar em 

cartório as terras], sabia de tudo, que até hoje em dia eles dizem que Pedra do Sal é 

deles, mas antes deles chegarem aqui já tinha gente aqui, morador e tudo. Foi uma 

coisa tal banal que eles querem toma até a praia, a praia é da marinha até tantos qui-

lômetros, e vem vindo de lá pra cá até agora tá em confusão as terras (Morador da 

Pedra do Sal apud GALENO, s/d, p.05. Destaques e colchetes meus). 

   

Nas três histórias aqui elencadas sobre a chegada do Silva velho aos povoados da ilha, 

a temporalidade do que é descrito é situada com o uso de palavras e expressões como antiga-

mente e naquele tempo, marcadores referentes ao passado como um tempo em que mulherzi-

nha saia fora com medo de quem chegava de cavalão identificando-se como dono de terra, 

um tempo em que todo mundo era neutro, não sabia de nada, pois não sabiam da importância 

de registrar as terras no próprio nome. O que situa algo no passado são as relações sociais 

 
89 Para uma descrição da mobilidade das pessoas entre Ilha Grande de Santa Isabel e a cidade de Parnaíba, ver 

Oliveira (2017, p. 60).   
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entre o sinhô e a mulherzinha, o dono de terra e o agregado, o forte e o fraco, e não a refe-

rência a uma data como forma de dividir o tempo, como já foi comentado.  

O aqui, a Pedra do Sal, e o acolá, o povoado vizinho Labino, marcadores de lugar, são 

descrito pelos interlocutores como habitados antes da chegada do Silva velho: morava muita 

gente pra acolá, diz Antônio na primeira história situada no Labino; o avô, Véi Curinga dela 

já morava aqui, diz o entrevistado por Rocha (2015, p. 09); já existiam gente aqui, morador e 

tudo lê-se no registro de Galeno (s/d, p. 05) sobre a Pedra do Sal.  

O aqui e o acolá no antigamente, referências topográficas e temporais, são sempre lu-

gares e um tempo habitados, não são “vazios demográficos”, e eram habitados por gente co-

mo Benetida do Labino, pessoa que não tá mais viva, o Véi Coringa, avô de Dona Conceição, 

e o pai de Buchudo. Eram, assim, habitados por antigos moradores que, na maioria das vezes, 

eram antepassados dos atuais, como os termos avô e pai deixam antever. É pelos interlocuto-

res perceberem o lugar e o passado como habitados por seus antepassados que a posse das 

terras da Ilha pelos Silva não goza de legitimidade entre os moradores.  

A partir das histórias pode-se depreender o “ritual de passagem” daqueles que já mo-

radores (status valorado positivamente) nos povoados da ilha, tornaram-se agregados dos 

Silva (status valorado negativamente) a partir da chegada do Silva velho ao lugar90. 

 

Figura 19 - Ritual de passagem da condição de morador  

para a condição de agregado dos Silva 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

A Pedra do Sal apresenta-se como um “caso limite” para pensar a “relação de morada” 

no mundo rural nordestino. Isto porque, diferentemente dos casos brejeiro, canavieiro e serta-

nejo, não foram pessoas “sem-terra” e “sem trabalho” que procuraram um proprietário para a 

ele “pedir” morada. Tudo se deu ao contrário, com a iniciativa constituinte da relação de mo-

 
90 Os ritos de passagem são também “ritos de instituição” de “status”, para isso, ver as interpretações acerca da 

dos “rites de passage” de Van Gennep (2013) em Bourdieu (1996, p. 82) e Gluckman (1962, p. 02-03). 
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rada partindo de um suposto proprietário que se dirigiu ao moradores. Foi o autonomeado 

“dono de terra” João Silva que ao se dirigir as pessoas que já moravam na ilha, instituiu que 

elas seriam seus agregados, pois a ele pertenciam aquelas terras em que moravam.  

 

Quadro 2 - Comparação entre diferentes estabelecimentos de relações de morada 

No Brejo paraibano, na Zona da Mata pernam-

bucana e no Sertão cearense 

Em Ilha Grande de Santa Isabel 

 

 

Morador se dirige a um engenho de cana ou uma 

fazenda de gado e pede uma morada/trabalho ao 

proprietário. 

 

Proprietário se dirige a povoados de pescado-

res, declara-se dono de terras e nomeia aque-

les que lá residiam como seus agregados.  

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

4.3.2 O agregado  

 

Aqui cabe uma reflexão sobre a categoria de agregado como um tipo particular de 

pessoa pertencente ao mundo das fazendas. Na história contada por Antônio, o termo tem seu 

uso atribuído a João Silva no momento de instituição da relação de morada e funcionou no 

contexto daquela história como uma forma de classificar aqueles que habitavam a ilha, locali-

zando-os na hierarquia da fazenda como os que moram na terra de outrem. A palavra possui 

sua temporalidade e refere-se a um complexo particular de relações sociais no mundo rural 

brasileiro. 

Ao realizar uma discussão sobre “as origens sociais do campesinato tradicional”, José 

de Souza Martins (1995) identificou o uso da categoria “agregado” no início do século XIX 

em São Paulo. No contexto de sua discussão, o autor diferenciava as formas assumidas pelo 

campesinato brasileiro ao longo da história e fez um distinção entre o “escravo” e o “agrega-

do” a partir das relações de cada qual com o fazendeiro. Uma distinção não só econômica, 

mas vamos dizer, assim, ontológica.  

Para Martins, o “código” que “regulava” as relações do fazendeiro com o escravo era 

diferente do que regulava as relações com o agregado. A relação fazendeiro/escravo era uma 

“relação de dominação, da pessoa sobre a coisa que era o escravo, cuja humanidade a relação 

escravista não reconhecia”. Já a relação fazendeiro/agregado “era essencialmente uma relação 

de troca – troca de serviços e produtos por favores, troca direta de coisas desiguais, controlada 

através de um complicado balanço de favores prestados e favores recebidos (1995, p. 35).  
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No plano econômico do regime escravista, destaca Martins, ao agregado “cabiam fun-

ções ao mesmo tempo complementares e essenciais numa economia baseada no trabalho es-

cravo”.  Durante o século XIX nas fazendas de café de São Paulo e Rio de Janeiro, “o agrega-

do foi empregado na abertura de novas fazendas, na derrubada da mata, no preparo da terra”. 

Embora agregados tivessem “feito posses em nome dos fazendeiros”, a Lei de Terras de 1850 

“não se refere expressamente à situação dos agregados nem os trata como posseiros”. Nos 

engenhos da Zona da Mata, a importância do agregado “foi na produção de gêneros alimentí-

cios”. Por fim, Martins compreende que “a morada de favor envolve uma relação de troca que 

inclui e ultrapassa o trabalho e as relações de trabalho, já que a concepção de favor, como 

prestação pessoal, mas recíproca, envolve não apenas a produção material, mas a própria leal-

dade das partes” (1995, p. 35-39). 

Barreira (1992) distingue histórica e sociologicamente a relação “morador-parceiro” 

da relação “morador-agregado”. Tendo por base o caso das fazendas de gado e algodão do 

sertão cearense, o autor sugere que a primeira relação remete ao “trabalho” e a segunda reme-

te ao “parentesco”. Na sociabilidade sertaneja presente no registro de Barreira, o morador-

agregado era partícipe em vínculos pessoais e íntimos com o “coronel” do final do século XIX 

e começo do século XX, vínculos estes condensados na expressão nativa “gente do coronel”, 

com destaque para o substantivo “gente”. Já o morador-parceiro estaria numa relação menos 

pessoalizada e direcionada para um “contrato” de trabalho, mesmo que verbal, entre o “fazen-

deiro” e o “parceiro” do início do século XX.   

Tanto Martins (1995) como Barreira (1992), apesar de refletirem sobre a pessoa do 

agregado a partir de diferentes contextos rurais, concordam que a relação de agregação nas 

sociedades que estudaram era baseada na construção de um vínculo com o proprietário de 

terras a partir de trocas que não se reduziam as trocas de trabalho por terra. Para além dos 

contextos particulares das fazendas paulistas e cearenses, a “agregação” foi uma instituição 

presente em diversas regiões do rural brasileiro até meados do século XX.  

 

Agregação, agrego ou moradia de favor – a denominação variou ao longo do tempo 

e das regiões – foi uma instituição corriqueira na sociedade brasileira até meados do 

século XX, tão frequente quanto o posseamento de terras, o concubinato e o mando-

nismo. Era uma relação subordinada, doméstica, hereditária e generalizada, basea-

da em reciprocidades que uniam protetor e protegido. Existem referências a agrega-

dos aos grandes domínios do Sudeste, aos engenhos do Nordeste e às famílias que 

emigraram da Bahia nas secas de 1890. A literatura registrou sua presença, compon-

do a base social dos engenhos descritos por José Lins do Rego e povoando o rural 

narrado por João Guimarães Rosa (…). Na sociedade rural a instituição foi baseada 

em dependência pessoal, mobilidade espacial, acesso quase sem restrições à terra e 

produção independente (RIBEIRO, 2010, p. 393). 
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Uma consulta a jornais, atesta o uso do termo “agregado” na imprensa piauiense entre 

a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX (1868-1928). Agrega-

do aparece nesse lastro temporal de sessenta anos em acontecimentos sobre o desrespeito ao 

“direito de propriedade”, sobre atos violentos cometidos por agregados a mando de proprietá-

rios ou destes defendendo seus agregados91. No caso particular de Ilha Grande de Santa Isa-

bel, pôde-se rastrear o uso do termo até 1901 em anúncio publicado pelo coronel Jonas Cor-

reia (1874-1915) sobre o “Sítio Sipoal”, no jornal parnaibano Nortista. 

  

A pedido 

Terras do Sipoal 

Sendo nos os unicos e exclusivos proprierários da grande e antiquisssima posse de 

terras denomianada “Sitio Sipoal” na Ilha Grande de S Isabel, deste municipio, e 

tendo nella grande numero de aggregados, fizemos publico que perderá o direito a 

quaesquer bemfeitorias feitas em dita posse de terras por qualquer dos referidos 

aggregados, todo aquelle que as comprar sem o nosso consentimento. 

Parnahyba, 15 de julho de 1901. 

Jonas Correia & C. (Nortista, Parnaíba-PI, 03/0/1901, p. 04).  

 

 

Além de proprietário da “grande e antiquisssima posse de terras” Sítio Sipoal, o coro-

nel Jonas Moraes Correia foi deputado estadual (1912-1916) e pertenceu a uma família da 

elite do litoral piauiense. Duas irmãs de João Silva, Esmerinda e Angélica Tavares Silva 

(PASSOS, 1982, p. 98), contraíram matrimônio com irmãos do dito coronel. Por ocasião do 

centenário do filho de João Silva que herdou seu nome, o médico e ex-prefeito de Parnaíba 

João Silva Filho (1910-1996), foi publicada uma brochura com depoimentos de parentes e 

amigos deste. De tal brochura foi retirada a seguinte passagem que aborda o mundo das “Fa-

zendas Paraíso”. Este uso do plural pode bem remeter o leitor a imagem dos “fazendões de 

fazenda” evocada por Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas (1994, p. 03), e funciona 

no texto abaixo como uma forma de estabelecer a grandeza dos domínios dos Silva em Ilha 

Grande.  

 

A Ilha Grande de Santa Isabel foi o berço e testemunho da grande personalidade que 

foi João Silva Filho. Na época em que nasceu nosso personagem, a família Silva 

possuía desde o século XIX um complexo de propriedades rurais chamadas Fazen-

das Paraíso, na Ilha Grande. A família sempre foi caracterizada pela união, pois a 

mãe de Dr. João Silva (trata-se de Evangelina Rosa e Silva, falecida em 1943) era 

uma mulher empreendedora que deixou impressa nos filhos elementos de solidez, tí-

picos de um caráter forte resultante do seu dom de matriarca. Assim como a figura 

patriarcal de João Tavares da Silva, o pai. Esse núcleo familiar agregador foi fun-

 
91 A Imprensa, Teresina-PI, 17/10//1868, p. 04. Mensagem lida, a 1º de junho de 1928, perante a Camara 

Legislativa do Estado do Piauhy, pelo Governador Exm. Snr. Dr. Mathias Olympio de Mello. Teresina: Imprensa 

Official, 1928. 
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damental na formação do futuro médico. Diz-se que sua avó [trata-se de Geracinda 

Tavares Silva (~1842-1912)] chamava toda a fazenda (agregados e funcionários), 

imbuída de sentimento cristão, para rezar o terço católico no fim da tarde. Tudo nes-

se cenário marcou a vida de João Silva Filho. (SOUZA, 2010, p. 15 [Destaques e pa-

rênteses meus]). 

 

No trecho é descrito um pouco da vida no “complexo de propriedades rurais chamadas 

Fazendas Paraíso”. A produção de vínculos entre proprietário, agregado e funcionário pode 

ser percebida na reza do terço católico por “toda a fazenda”. Tal prática ressalta o vínculo 

pessoalizado estabelecido pela primeira geração dos Silva com seus agregados. Seguindo a 

divisão proposta por Barreira (1992), para o caso do sertão, entre morador-agregado e mora-

dor-parceiro, o trecho acima indica que o “agregado ilhéu” estava, assim como o “agregado 

sertanejo”, vinculado ao proprietário por relações que remetiam mais a ideia de parentesco do 

que a uma relação apenas de trabalho.  

No registro de Barreira, o agregado está localizado temporalmente entre a segunda me-

tade do século XIX e meados do século XX, quando o proprietário era o coronel. Se leva-se 

em consideração o fato de que a mãe do Silva velho, Geracinda Silva, faleceu em 1912, con-

sidero que a temporalidade do agregado ilhéu e do sertanejo são próximas. Assim, o Silva 

velho, filho de um “proprietário e fazendeiro”, como Claro Silva, fora também cunhado de 

proprietários como os Moraes Correia. Tendo sido socializado entre donos de terra, e incorpo-

rado o “habitus” do proprietário, pode-se aventar que ao nomear como agregado quem já ha-

bitava a Pedra do Sal e povoados da ilha anteriormente a sua chegada, João Silva estava evo-

cando o mundo das fazendas de gado e atualizando as relações daquele universo com os habi-

tantes da ilha através de um vocabulário que remetia à relações de agregação92.  

   No ano de 1941, João Tavares de Carvalho e Silva, solicitou junto ao então Serviço 

Regional do Domínio da União o aforamento de diversas glebas em Ilha Grande de Santa Isa-

bel, referente a “taxas de ocupação” pagas por ele entre 1921 e 1941. A área aforada totaliza-

va 168km², mais da metade do território da ilha. O pedido demandou um estudo técnico tão 

vasto que foi concluído somente dez anos depois, quando já fazia oito anos do falecimento de 

João Silva. Em 1954, o pedido de aforamento foi negado, pois não havia naquele período de-

marcação da Linha do Preamar Média (LPM) da Ilha, utilizada pelo governo para delimitar os 

terrenos de marinha, que são bens da União (BRASIL, s/d, p. 01)93.  

 
92 Pode-se indicar a instituição da relação de morada na Pedra do Sal e povoados vizinhos como em torno de 

meados do século XX, pois as histórias contadas pelos interlocutores referem-se a seus antepassados que 

nasceram  entre o final do século XIX e início do século XX. Não encontrei entre as histórias de morador 

referência a Claro Silva. O Silva mais velho citado nas histórias que pude conhecer é João Tavares da Silva, 

falecido em 1941.    
93 A caracterização de Ilha Grande de Santa Isabel como constituída de “terrenos de marinha” e acrescidos e de 
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Naquele pedido de aforamento não reconhecido pelo Serviço Regional do Domínio da 

União, João Silva afirmava que adquiriu:  

[...] em épocas diferentes, várias posses de terra, formando uma só constituindo os 

logares denominados Lagoa Seca, Lontras, Guaribas, Barro Vermelho, Comprida, 

Canto do Igarapé, Santo Isidoro, Baixão dos Morros, Canabrava, Casa Velha, Cotia, 

Lagoa Grande, Pedra do Sal, Cabeceiras, São Roque, Curicacas, Salgados Novo e 

Velho, Cantinho, Carnaúba Torta, Sorocaba, Baixão, Tatúpeba, Bom Jesus, Salinas, 

Caracará, Fazendinha, Santa Clara e Paraíso, da Ilha Grande de Santa Isabel, medin-

do [...], do perímetro 168.202.807,00m² de área, zona rural, de Parnaíba, conforme 

processo nr. 1.068/41” (Serviço Regional do Domínio da União, Requerimento 

1.068/41, 08/07/1941).  

 

 Algumas dessas “posses de terra” como Santa Clara, Cotia e Paraíso foram fazendas 

do pai de João Silva, o maranhense Claro Ferreira de Carvalho Silva falecido em 1885. Con-

tudo, o documento de 1941 indica a tentativa de João Silva em legitimar perante os órgãos 

responsáveis pelo ordenamento fundiário à época, uma ampla posse de terras em Ilha Grande 

de Santa Isabel, incluindo lugares que estão documentados como habitados desde o século 

XIX, como Pedra do Sal, Cotia e Fazendinha94. Foi somente no ano de 1989, que os filhos do 

Silva velho conseguiram o aforamento daquelas terras de Ilha Grande junto a Divisão de Co-

ordenação e Contratos do Serviço do Patrimônio da União (BRASIL, s/d, p. 01).   

 Apesar de conseguirem o reconhecimento do Estado como foreiros apenas as vésperas 

da década de 1990, isso não impediu que por três gerações, os Silva conseguissem se fazer 

reconhecidos, ainda que com desconfiança pelos moradores, como donos de terra em Ilha 

Grande. Tais informações revelam que a relação de morada estabelecida por João Silva com 

quem habitava o lugar anteriormente a sua chegada, ocorreu à revelia do reconhecimento le-

gal do Silva velho pelos órgãos responsáveis pelo ordenamento fundiário da Ilha. Nesse senti-

do, a relação de morada valeu-se mais de atos contínuos dos Silva de se fazerem reconhecidos 

como os donos das terras da Ilha, como será abordado adiante, do que por prerrogativas legais 

derivadas do direito de propriedade.   

 

4.3.3 Fracos e fortes 

 

Na história contado por Antônio, apresentada no início da discussão sobre a instituição 

da relação de morada, a “legitimação” da condição de agregado pelo próprio morador não 

 
“terrenos interiores de ilha marítima” ocorreu apenas em 1976 com a aprovação do então Diretor Geral da 

Secretaria do Patrimônio da União (BRASIL, s/d, p. 01).  
94 Como foi anteriormente apresentado neste texto, a partir do “Relatório de 1865” de Davi Caldas sobre sua 

navegação pelo Delta do Parnaíba e no “Caso curioso” ocorrido entre 1868 e 1869 na Pedra do Sal, relatado no 

jornal Cearense. 
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passa por ele despercebida. O interlocutor frisa que a mulherzinha, personagem da história 

que contou, podia ter outra atitude e reivindicar um pedaço de terra para ela – “podiam dizer 

assim, não, esse pedaço aqui é meu. Tudo foi fraqueza que se aproveitaram”. Mas por que, 

então, a mulher não disse ao Silva velho o que Antônio esperava que ela dissesse? A fraqueza 

da personagem destacada por ele pode ser compreendida em termos relacionais, o que lega ao 

Silva velho, por contraste, o sentido de “força”.  

 

Quadro 3 - Categorias de percepção do morador em relação a sua condição e a dos Silva 
 

MORADOR  FAMÍLIA SILVA 

Fraco Forte 

Humilde Senhor 

Caboco Doutor 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Comentando sobre a teoria dos “atos de fala” do filósofo da linguagem John Austin, 

Bourdieu dirige uma crítica a maneira de encontrar a “eficácia simbólica” do “discurso” no 

próprio discurso. Para o sociólogo, não era ali que sua eficácia residia.  

 

Conforme se pode constatar, todos os esforços para encontrar na lógica propriamen-

te linguística das diferentes formas de argumentação (…), o princípio de sua eficácia 

simbólica, estão condenados ao fracasso quando não logram estabelecer a relação 

entre as propriedades do discurso, as propriedades daquele que o pronuncia e as 

propriedades da instituição que o autoriza a pronunciá-lo (BOURDIEU, 1996, p. 

89 [Destaques meus]). 

 

A pista que Bourdieu oferece para o trabalho de interpretação do mundo social expres-

so na história contada por Antônio, é estabelecer as relações entre o “discurso”, as “proprie-

dades sociais” de quem o pronuncia e a “instituição” que o autoriza a pronunciar. Dessa ma-

neira, a compreensão da “eficácia simbólica” dos “atos de fala” do Silva velho depende de 

determinar seu status e qual a instituição que o autorizava a executar atos de “magia social” 

como a transição de status dos moradores para condição de agregado.  

João Silva, à época, meados do século XX, era um juiz de direito. Teve suas primeiras 

aulas em São Luís no Maranhão, estado no qual nasceram seus pais. Formou-se “bacharel” 

pela Faculdade de Direito de Recife, lugar onde eram educados os herdeiros de fazendeiros e 

donos de engenho do Nordeste. Como “bacharel” atuou em importantes centros como Piracu-

ruca e Araioses. Era um filho de deputado provincial, capitão da Guarda Nacional e senhor de 

escravos com uma descendente de “nobre família maranhense” (PASSOS, 1982), ambos pro-
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prietários de terras na região do Delta do Parnaíba. Vindos do Maranhão para Parnaíba, os 

filhos de Claro Silva e Geracinda Tavares estabeleceram matrimônios com os Moraes Correia, 

família já estabelecida naquele município como políticos, proprietários e donos do jornal o 

Nortista.  

Foi essa pessoa que bem conhecia o “mundo das leis” e possuía o “habitus” (BOUR-

DIEU, 1983) do proprietário que “saiu em casa e casa por aí. Nessas casa da pessoa humilde 

que não sabe nem o que é nada”, para usar as palavras de Antônio, e disse para aquela mu-

lherzinha e tantos outros que povoavam Ilha Grande, que “a partir de hoje você é meu agrega-

do, essa terra é minha”. Passados quase cem anos dos primeiros registros de terra do Silva 

velho encontrados durante a pesquisa, ainda rende a eficácia simbólica dos seus atos de fala 

que o instituiu como dono de terras e os outros como agregados, vide a terceira geração de 

seus descendentes ainda proprietários em Ilha Grande95.   

As histórias sobre a chegada do Silva velho a cavalo na ilha foi uma forma dos mora-

dores identificarem a passagem de seus antepassados para a condição de agregado dos Silva e 

descrever o estabelecimento daquilo que em ciências sociais se convencionou chamar de rela-

ção de morada, ainda que a “morada” na Pedra do Sal e demais povoados apresente particula-

ridades quanto a sua instituição, que a distância em relação aos casos brejeiro, canavieiro e 

sertanejo estudados décadas atrás. Do ponto de vista dos interlocutores, essa condição de 

agregado foi instituída arbitrariamente pelo Silva velho, que escreveu as terras em seu nome, 

valendo-se da fraqueza de uma gente “neutra que não sabia de nada”, segundo a avaliação 

negativa dos interlocutores sobre os antepassados. Desde essa época, “de lá pra cá”, comenta 

um morador, “tão em confusão as terras”.   

Com este tópico busquei situar o leitor sobre como o morador pensa o que estou cha-

mando de instituição da relação de morada na Pedra do Sal, que possui especificidade em 

relação a outros tipos de “morada” observadas em diferentes contextos sociais. É por serem já 

moradores do lugar antes da chegada do Silva velho, de ali já terem pais e avós, que a relação 

de morada, por mais que tenha sobrevivido ao longo de diferentes gerações de famílias de 

 
95 No dia 12 de julho de 2018, o juiz federal José Gutemberg de Barros Filho, da Vara única de Parnaíba, recebeu 

denúncia contra Herbert de Moraes e Silva Júnior, filho de Herbert Silva, bisneto do Silva velho. Tratava-se de 

denúncia do Ministério Público Federal sobre Herbert Jr manter trabalhadores em condição análogo à de 

escravidão. A denúncia originou-se de fiscalizações ocorridas em agosto e outubro de 2014 na fazenda Bom 

Jesus de propriedade de Herbert Jr. em Ilha Grande. No local, o Grupo Especial de Fiscalização Rural do 

Ministério Público do Trabalho e Emprego no Piauí, encontrou 44 trabalhadores realizando a coleta de palhas de 

carnaúba em condições precárias, sem banheiro, dormindo em redes na mata, sem local adequado para se 

alimentar e sem registro de carteira de trabalho. Estes trabalhadores eram provenientes de Acaraú, no Ceará. 

Portal GP1. Bárbara Rodrigues. Juiz aceita denúncia contra filho do prefeito Herbert Silva. 31 de julho de 2018. 

Disponível em: <https://www.gp1.com.br/noticias/juiz-aceita-denuncia-contra-filho-do-prefeito-herbert-silva-

437251.html>. Acesso em 27 de julho de 2019.  
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moradores e dos Silva, como será discutido adiante, sofreu de uma espécie de uma má reputa-

ção na ilha. 

Mas as histórias de morador por aí não param. Mais complexa fica a morada e suas re-

lações na ilha. A estrutura envolve mais do que aqueles que anteriormente se auto reconhe-

cendo como moradores tornaram-se agregados após a chegada do Silva velho ao lugar. Parti-

cipa dela, todavia, aqueles que lá não nascidos, contudo, pediram uma morada.  

 

4.4 O funcionamento da relação de morada 

 

No céu entra quem merece/ No mundo vale quem tem... 

Eu como tenho vergonha/ Não peço nada a ninguém... 

Que me parece quem pede/ Ser cativo de quem tem... 

(Raquel de Queiroz, O quinze, 1930).  

 

Após o Silva velho ter estabelecido a relação de morada com as pessoas da Pedra do 

Sal, ela passou a funcionar obedecendo mais ou menos o ritual do que se convencionou cha-

mar de relação de morada nas ciências sociais, que envolvia pessoa que pedia para morar na 

propriedade de alguém e era este quem dava ou não essa permissão. Tal permissão era a con-

dição necessária para se tornar morador, como pode-se compreender nesse fragmento de en-

trevista.  

– Não se construía uma casa sem que se fosse pedir a eles. 

– E onde é que se pedia a eles? 

– Eles tinham uma casa lá na Ilha Grande de Santa Isabel, que chamavam de Paraí-

so, que era uma casa do Alberto Silva, de não sei quem, Roberto. Então, as pessoas, 

pra fazer uma casa, ficavam indo dias e dias pra lá pra pedir um lugar pra fazer uma 

casa (Entrevista com Norma em sua casa, 09 de abril de 2016). 

 

Contudo, uma particularidade a diferir esta relação de morada daqueles outros contex-

tos de pesquisa em ciências sociais é que o lugar de Ilha Grande denominado Pedra do Sal é 

uma praia ladeada por matas de cajueiro e carnaubais. Neste povoado, o extrativismo através 

da pesca ou da coleta de frutos, madeira e palhas são as atividades tradicionalmente desenvol-

vidas por seus moradores. Logo, lá não se morava como se morava nos engenhos de cana de 

açúcar da plantation pernambucana nem nas terras de fazenda do sertão cearense, isso quer 

dizer, na praia não se tinha que retribuir a morada com dias de trabalho ou com a doação de 

parte do produto do trabalho aos Silva. Diferente de outros povoados onde se plantava arroz, 

na Pedra do Sal se pescava ou coletava para o sustento das família ou para a venda do exce-

dente no mercado em Parnaíba.  

 



133 
 

4.4.1 Roceiros, pescadores e vaqueiros 

 

Em lugares situados mais para o interior da ilha do que para a sua faixa de praia, como 

o Bom Jesus, havia relações de trabalho participando da relação do morador com os Silva, 

como me contou em entrevista Batistinha96.  

 

- Eles [os Silva] plantavam arroz pra banda do Bom Jesus? 

- No Bom Jesus. 

- E quem morava aqui [Pedra do Sal], naquela época [antigamente], dava alguma 

coisa do que plantava pra eles? 

- Não, só quem morava lá. O pessoal que morava lá é que plantava. 

- Eles [os Silva] tiravam uma parte? 

- Era. 

- Mas por aqui não? 

- Por aqui não. Aqui o pessoal era só pesca mesmo. 

- Tinha uma roçazinha? 

- Uma roçazinha, plantava uns pé de coco aí, que tinha uns pé de coco. Mas nunca 

foi passado nada pra eles. Eles cobravam essa renda do pessoal que plantava arroz 

lá no Bom Jesus (Entrevista com Batistinha realizada em 02 de novembro de 2016 

em sua casa). 

 

 Havia, assim, diferenças nas relações de roceiros e pescadores com os donos de terra. 

Ao pescador não era cobrada uma renda pelos Silva, no sentido de que o produto do trabalho 

derivado do extrativismo não era passado aos Silva pelo pescador como retribuição por morar 

nas terras daquela família. Todavia, ao roceiro era cobrada uma renda pelo arroz que planta-

va. Ribamar explica como funcionava o processo de trabalho nos arrozais da Ilha e que renda 

era essa aludida por Batistinha que era paga aos Silva.  

 
Eles tinham as terras e dessas terras a gente plantava, quando tinha época de plantar 

arroz, que se trabalhava de roça [nos Tatus]. E aí a gente plantava aquele arroz. Pa-

gava a renda do jeito que o vaqueiro dele pedia. A gente cortava o arroz todinho e 

todo dia e ia deixar lá no barracão, que era deles. Aí você cortava o teu arroz todi-

nho, aí “terminei, seu fulano”, que era o vaqueiro. Aí secava e depois de seco é que 

você ia medir. Era tantas cargas pra você e tantas que você pagava de renda pro va-

queiro. Com o pescador não mexia. Era mais com o roceiro. O que plantasse tinha 

que pagar a renda. Era outra burocracia muito grande também do dono de terra com 

o cabôco, com o pescador, com o pobre, com o lavrador (Entrevista com Ribamar 

em sua casa, 03 de setembro de 2016). 

 

 
96 O povoado de Bom Jesus não mais existe, apenas preserva o nome e a localização na memória de alguns 

moradores e, pode-se dizer, que sua área foi incorporada à Pedra do Sal. Em uma das fases do trabalho de 

campo, em novembro de 2017, Seu Buchudo e eu caminhamos até o antigo povoado, local das ruínas da casa de 

seus pais, hoje um terreno cercado pelos Silva para criação de gado de corte. Lá ainda existem vestígios da 

habitação, pedaços de eletrodomésticos como fogão e botões de camisa em meio a areia e a mata. Durante nossa 

caminhada, seu Buchudo rememorou a infância e identificou o local da antiga casa dos pais, assim como onde 

encontrava-se a roça e a lagoa onde pescava quando criança. Lastimava que o local não “foi pra frente”, pois 

poderia ter se tornado um povoado.  
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Ao falar sobre o processo de trabalho nos arrozais, Ribamar o classifica como uma bu-

rocracia muito grande do dono de terra com o cabôco. Nesse contexto de situação é interes-

sante perceber como Ribamar engloba não só o lavrador, mas também o pescador na catego-

ria de cabôco. E que esta pode ser intercambiável por pobre na semântica da hierarquia entre 

cabôcos e donos de terra. Nesse sentido, doutor e cabôco são tipos diferentes de pessoas a 

participar nas trocas de cargas de arroz por permanência na terra.  

Como bem destaca Ribamar, o processo de trabalho nos arrozais era dividido em dois 

momentos, o momento de plantar e o de cortar o arroz. Chegada à época da colheita, o pro-

cesso era constitutivo das seguintes etapas destacadas pelo interlocutor: cortava-se o arroz e 

em seguida o deixava no barracão dos Silva para secar; após a secagem no barracão, o arroz 

era medido e dividido entre diferentes cargas: a carga do dono de terra, entregue ao vaqueiro, 

e a carga do roceiro. Essa carga dada aos donos de terra era percebida como uma forma de 

pagamento de uma renda por plantar nas terras dos Silva. O pagamento da renda era de acor-

do com o que estabelecia o vaqueiro, ficando, assim, a roceiro à mercê do arbítrio do dono de 

terras.   

O barracão citado por Ribamar foi uma instituição recorrente no rural nordestino, con-

tudo, com variações nas formas que assumiu. Nos engenhos de açúcar de Pernambuco, o bar-

racão era de propriedade do dono de engenho e nele o morador adquiria mediante compra 

produtos de primeira necessidade. Como informa Montenegro, o morador do engenho recebia 

“o pagamento (no todo ou em parte) em vales para comprar no barracão. Havia, ainda, as ca-

dernetas do barracão, em que eram anotadas suas compras durante o mês” (2004, p. 404). Re-

cebendo 35 cruzeiros diários e comprando no barracão um quilo de charque por $180 cruzei-

ros, estava o morador do engenho em dívida permanente com o proprietário. Como relata um 

perspicaz investigador do DOPS que vigiava a ação das Ligas Camponesas nos engenhos de 

Pernambuco, os proprietários “recebem o trabalho honesto do camponês e lhe pagam um salá-

rio desonesto” (RELATÓRIO DO INVESTIGADOR Nº 239 apud MONTENEGRO, 2004, p. 

414). Nesse sentido, a pessoa trabalhava para o patrão e o que recebia na forma de salário 

voltava para ele na forma do pagamento pelo consumido no próprio barracão97.  

 
97 As relações de exploração estabelecidas pelos donos de engenho com os moradores através do “barracão”, do 

“cambão”, do “foro”, e do “pulo da vara”, foram importantes para a arregimentação dos moradores da plantation 

canavieira pelas Ligas Camponesas a partir do momento em que passaram a ser denunciadas publicamente pelo 

advogado Francisco Julião. É ampla a bibliografia sobre o fenômeno das Ligas Camponesas no Nordeste 

brasileiro. Sobre o cambão, consultar JULIÃO, Francisco. Cambão: a face oculta do Brasil. Recife: Bagaço, 

2009. As memórias de um militante das ligas podem ser conhecidas em DA GALILEIA, Zito. A história das 

Ligas Camponesas: testemunho de quem a viveu. Recife: Cepe, 2016. Sobre o próprio Julião, consultar 

AGUIAR, Cláudio. Francisco Julião, uma biografia: o homem e a política, as ligas camponesas e a reforma 

agrária, exílio e ocaso. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. Sobre as ligas, existe o clássico estudo de 
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Porto registrou a existência do barracão no Meio-Norte piauiense como um espaço de 

venda ou de troca do coco babaçu por gêneros alimentícios. Naquele contexto, o quebrador 

“que vende o seu coco a três cruzeiros o quilo [...] é forçado a comprar um cruzeiro e cinquen-

ta centavos no barracão, cujos preços são bastantes elevados. O caboclo devolve [...] o aluguel 

não cobrado pela suposta generosidade” (1974, p. 132) do patrão. Tanto o caso dos canaviais 

com o caso dos babaçuais apresentam algum tipo de nexo monetário nas trocas entre proprie-

tários e moradores e uma espécie de “dívida impagável” pelo morador nas condições estabe-

lecidas pelos proprietários.  

Pelo que contou Ribamar, o barracão em Ilha Grande não funcionava como espaço de 

troca da carga de arroz por gêneros alimentícios ou de venda de arroz ao dono de terra. Fun-

cionava, isso sim, como um espaço no qual o roceiro pagava uma renda ao dono de terra por 

morar e plantar em sua propriedade. Nesse sentindo, assim como o cortador de cana de Per-

nambuco o e quebrador de coco babaçu da Mata de Cocais, o roceiro estava em “dívida per-

manente” com o patrão dos arrozais, pois a cada época de colheita do arroz essa dívida era 

renovava.  

 

Figura 20 - Circuito de trocas entre o roceiro e o dono de terra 

 com a intermediação do vaqueiro no barracão 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

Além da Pedra do Sal e do Labino, como apresentei anteriormente, a relação de mora-

da estendia-se, então, para o Bom Jesus e para os Tatus, locais nos quais a morada se combi-

nava com relações de trabalho em virtude desses locais serem de plantação de arroz. Nesse 

 
sociologia BASTOS, Elide Rugai. As Ligas Camponesas. Petrópolis: Vozes, 1984. Sobre as Ligas no Piauí, 

consultar SOUZA, Ramsés Eduardo Pinheiro de Morais. Tempo de esperança: camponeses e comunistas na 

constituição das Ligas Camponesas no Piauí entre as décadas de 1950 e 1960. Programa de Pós-Graduação em 

História. Universidade Federal do Piauí. Teresina, 2015. 
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sentido, o sistema de morada possuía diferenciações internas, como as destacadas por Riba-

mar e Batistinha entre o roceiro e o pescador e que, além do dono de terra participava tam-

bém desse sistema o vaqueiro como uma espécie de “mediador” entre os moradores e os Sil-

va. Contudo, se o roceiro pagava uma renda ao dono de terra na forma de uma carga de arroz 

colhida, como o morador da Pedra do Sal, que não plantava arroz, que não era, nesse sentido, 

mexido pelos proprietários, retribuía a morada na terra dos Silva? 

 

4.4.2 O pedido de Ribamar 

 

Após o Silva velho ter estabelecido a relação de morada na Pedra do Sal, aquele que 

almejava morar no lugar teria que pedir uma morada aos Silva. E foi assim que o anterior-

mente mencionado Ribamar fez. No povoado dos Tatus ele nasceu e anos depois iniciou com 

Selena uma família no povoado Cal. De lá saiu em direção à Pedra do Sal, porque a sua roça 

era constantemente perdida quando subiam as águas do Rio Parnaíba, além do que, a família 

crescia, eram já seis curumins98 e o plantio não dava conta de tanta boca. Ele sabia que para 

morar na praia não podia apenas no lugar fazer sua casinha. Havia uma regra que ele já co-

nhecia. Mesmo não conhecendo os Silva, nunca tendo visto um deles antes, sabia Ribamar de 

algumas das regras para morar na Pedra do Sal. Sabia, por exemplo, que pedir uma morada 

era a forma mais segura, apesar da burocracia, para ali se estabelecer com a esposa e os fi-

lhos.  

Era uma burocracia muito grande pra eles te liberarem [uma morada]. Ia lá várias 

vezes pra eles aceitarem você morar. Ia a Parnaíba, eles moravam em Parnaíba. Essa 

minha [casa] mesmo, foi uma burocracia. Assim, o vaqueiro era muito meu amigo e 

aí eu não conhecia a família Silva, conhecia só pelo nome. Eu era aquele pescador-

zinho lá, escondido. Aí um dia, o vaqueiro era muito meu amigo, aí eu comecei a 

pedir a ele, pra ele pedir uma morada pra mim. Aí, até que um dia, nós vindo num 

ônibus, eu e o vaqueiro, e ele [Herbert Silva] tava ali na região. Esse que é hoje pre-

feito da cidade de Ilha Grande [do Piauí], o Herbert. Aí eles conversaram, conversa-

ram, aí eu cutuquei nele.  

– Eduardo, peça aí a morada ao Seu Herbert.  

Ele foi e pediu. 

– Ô doutor, eu queria que você desse uma morada pra mim.  

– Uma morada pra você, Eduardo, quer morar agora na Pedra do Sal?  

– É, bom, na verdade não é pra mim não, é pra esse cabôco. Ele é um dos nossos. 

Ele já envolvendo com política, né? Porque a gente só votava pra eles.  

[...] Aí ele disse: 

– Você quer morar aqui Eduardo?  

– É, não é bem pra mim não, é pra esse cabôco, ele é um dos nossos.  

 
98 Curumim é palavra que por lá se usa para referir-se a filho, neto, sobrinho, vizinho que não é velho, nem rapaz, 

mas também não é jovem. Curumim é, assim, equivalente a criança e de ambos os sexos, existindo, contudo, 

ainda, a variação curuminha para as meninas. É usada por adultos para referir-se a crianças, mas dificilmente 

será usada pelas próprias crianças ao referir-se umas às outras.  
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– Quando ele não for mais um dos nossos você [Eduardo] mata ele.  

Não, deixe que eu mato, não precisa nem você mandar não, pode deixar que eu mato 

ele [risos]. 

 – Pois mande esse filho de uma égua fazer a casa dele onde ele quiser (Entrevista 

com Ribamar em sua casa, 3 de setembro de 2016). 

 

A história de Ribamar sobre como conseguiu uma morada informa a ocorrência de 

moradores de povoados vizinhos indo para a Pedra do Sal em busca de condições de vida e 

trabalho, indicando, assim, a existência de uma mobilidade das famílias da ilha entre diferen-

tes povoados. Contudo, o que conta Ribamar para a compreensão da morada na Pedra do Sal 

está em descrever o funcionamento do ritual de pedir morada na praia aos Silva como algo 

que envolvia mais do que o pedido e a concessão de um terreno, mas que incluía também o 

voto nos candidatos da família Silva como forma de retribuição do morador pelo acesso a mo-

rada.  

Como é comum nas histórias de morador, não há o estabelecimento de uma data para 

o que se descreve, contudo, em conversa com a esposa de Ribamar, Selena falou-me que para 

a Pedra do Sal eles foram com os filhos na segunda metade dos anos 1980, o que indica algo 

sobre a extensão geracional da relação de morada existente entre os Silva e as pessoas do lu-

gar, agora assumida por um neto do Silva velho, Herbert de Moraes e Silva99. Pode-se afirmar 

que o governo da relação de morada obedecia a uma ordem patrilinear, sendo passada através 

das gerações entre pais, filhos e netos100.  

 
Figura 21 - Circuito de trocas entre aspirante a morador e dono de terra  

com intermediação do vaqueiro na praia 

 
 

 

Fonte: elaborada pelo autor, 2019. 

 
99 No período de meu trabalho de campo era então Herbert prefeito de Ilha Grande do Piauí, município situado 

no território de Ilha Grande de Santa Isabel. Ele é filho de João Tavares da Silva Filho.  
100 Durante o trabalho de campo, não foi mencionada a participação das mulheres nos atos de conceder morada.  
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A particularidade do caso de Ribamar encontra-se no lugar onde aconteceu o rito de 

pedir morada e a presença do vaqueiro de Herbert, que era amigo seu. Nesse sentido, apesar 

de ser comum ir à cidade de Parnaíba ou ao sítio Paraíso as margens do Igaraçu, Ribamar pe-

diu a morada quando da presença do Silva na Pedra do Sal. E não foi ele próprio a pedir a 

Herbert, foi o vaqueiro que intermediou o pedido e a liberação para Ribamar construir sua 

casa na praia.  

Assim, entre o cabôco e o Silva, localizava-se o vaqueiro. Este parecia ser uma espé-

cie de “pessoa liminar” no universo social da Ilha, não só porque era um “intermediário” entre 

os Silva e o roceiro, como foi destacado sobre o plantio de arroz, mas porque ao mesmo tem-

po em que obedecia às ordens do patrão também era amigo de morador. Assim, não é difícil 

entender por que ele operou um tipo de intermediação entre o pedido de Ribamar e a conces-

são de Herbert Silva, justamente por possuir essa existência social liminar entre o mundo dos 

donos de terra e o mundo dos moradores.  

Outra particularidade é que a concessão de morada a Ribamar por Herbert Silva foi 

condicionada a adesão eleitoral do primeiro ao segundo. Assim, ao conseguir a concessão de 

Herbert para construir uma casa na Pedra do Sal, Ribamar não apenas seria a partir dali um 

morador dos Silva na praia, mas também continuaria a ser um dos nossos, expressão que no 

vocabulário da relação de morada significava a “lealdade eleitoral” (CANIELLO, 1990) da 

pessoa a facção política dos Silva através do voto em seus candidatos nas eleições.  

Como observou Dibe Ayoub (2016) em relação aos estudos de Palmeira (1992) e He-

redia (2010), as “obrigações”, “compromissos” e “ajudas”, maneiras pelas quais as pessoas 

percebem seus vínculos umas com as outras, e que conformam “lealdades”, se sustentam em 

laços “entre pessoas que nem sempre são tidas como iguais”. No caso de Ribamar, manter-se 

na condição de um dos nossos era um pressuposto para a concessão de morada pelos Silva, 

condição que era afirmada por “meio do voto, que é a expressão de compromisso que se tem 

com um candidato” (AYOUB, 2016, p. 59).  

 

4.4.3  Ser um dos nossos: micropolíticas da patronagem  

 

Para o cientista político Ricardo Neto et al (2017, p. 85), os conceitos de patronagem e 

clientelismo são “reconhecidamente imprecisos”. Eles são utilizado por sociólogos, antropó-

logos e cientistas políticas em diferentes “escalas”. Os dois primeiros, centraram-se em estu-

dos de caso em “sociedades tradicionais” e estavam, segundo o autor, “preocupados com o 
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carácter subjetivo e afetivo das relações de mando”. Todavia, os cientistas políticos tinham 

por objetivo compreender como estas “relações micropolíticas” impactavam o sistema políti-

co na dimensão das instituições estatais das “sociedades complexas”. Apesar das diferenças, o 

autor afirma que o “núcleo duro” daqueles conceitos estaria na “desigualdade de relações so-

ciopolíticas onde o acesso a recursos desejados se materializa na existência de patronos e cli-

entelas e que estas relações possuem estabilidade temporal”. 

Estando fora de meu alcance e pretensão a uma análise desses “impactos” no “sistema 

político nacional” a partir de um estudo concentrado num povoado ilhéu, me contento por 

seguir o caminho trilhado pela análise das “relações micropolíticas” da patronagem, as quais 

me aproprio para a estudar as interações entre os moradores e os Silva101. Afinal, não se trata 

de abordar as relações de patronagem em si, mas em que medida a literatura sobre a patrona-

gem pode ajudar na compreensão de uma relação de morada na qual circulava mais do que 

pedidos e concessões de terrenos, mas também lealdade eleitoral ao dono de terras102.  

Para Richard Seller (SELLER apud NETO, 2017, p. 85-86), o conceito de patronagem 

possui três características: a primeira delas é que “envolve trocas recíprocas de bens e servi-

ços”. A segunda é que se baseia numa relação “pessoal e com longa duração”, o que a dife-

rencia de uma “transação comercial no mercado”. E a terceira e última característica é que 

deve ser uma relação assimétrica, “no sentido de que as duas partes são de status desigual e 

oferecem diferentes tipos de bens e serviços na troca”, o que define também a “patronagem 

como diferente de uma amizade entre iguais”. 

Marcos Lanna (2004, p. 275) comenta que as análises da patronagem referentes ao 

mundo latino e ao mediterrâneo europeu “frequentemente adota[ra]m uma perspectiva ins-

trumental e operacional”. Nessas análises, a patronagem era “vista [...] como um fenômeno de 

certo modo instável” mantido por “trocas recíprocas de trabalho por favores, proteção, crédi-

to, uso da terra”. 

Eric Wolf (2011, p. 25) destaca o “elemento de poder” como “mascarado por recipro-

cidades” na relação de patronagem. Para o autor, o “cliente” em um processo político, “não só 

promete seu voto ou braço forte, como também promete - com efeito - não se dedicar a outro 

patrono além daquele que lhe forneceu bens e crédito. O cliente é obrigado a não apenas ma-

nifestar lealdade, mas, também a demonstrar essa lealdade”. Assim, tal cliente, ao não mani-

 
101 Para uma análise da patronagem através da articulação do nível local das comunidades rurais com o nível 

nacional da sociedade brasileira, consultar o artigo de Sidney M. Greenfield, Patronage, politics, and the 

articulation of local community and national society in pre-1968 Brazil. Journal of Interamerican Studies and 

World Affairs. Vol. 19, No. 2, May, 1977, pp. 139-172. 
102 Ao leitor interessado nos debates em torno da patronagem pode consultar a coletânea de artigos chamada O 

que são patronagem e clientelismo (NETO et al, 2017), assim como a literatura sobre o tema citada adiante.  
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festar apoio a outro patrono, “se torna membro de uma facção que serve aos propósitos com-

petitivos de um líder”.  

Os comentários sobre a patronagem destacam que ela é uma relação eminentemente de 

“troca” entre um “patrão” e um “cliente”, que conforma o que Scott (1972) nomeou de “pa-

tron-client model of association”. Contudo, uma troca entre “partes de status desigual”, o que 

a torna uma troca “assimétrica” assimétrica ou, ainda, uma “reciprocidade desequilibrada”, 

como enquadra Caniello (1990), na qual se cambiam “diferentes tipos de bens e serviços” 

como o acesso à terra ofertado pelo patrão ao cliente em troca de sua lealdade política. Isso 

torna a relação de patronagem por um lado diferente da “amizade entre iguais”, mas também 

de uma “transação comercial no mercado”, pois não envolve a monetarização dessas trocas. 

No interior de um processo político englobado pela relação de patronagem, o “cliente” de um 

“patrono” tem a “obrigação” de demostrar lealdade ao “líder” da “facção” ao qual se tornou 

membro e, como citado anteriormente, o voto é recorrentemente a expressão de um compro-

misso.  

Barreira (1992. p 25) afirma que o voto do camponês no “candidato do patrão” funcio-

nou como um “bem de troca” pelo acesso a morada ou ao trabalho, sendo desnecessário, nes-

tes termos, a “compra do voto” pelo proprietário, pois o voto não era utilizado pelo camponês 

do sertão cearense para auferir ganhos monetários, mas como uma forma de retribuição ao 

fazendeiro pelo uso da terra. Lanna (2009, p. 09) destaca que a patronagem, ainda que seja 

uma “forma de exploração político-econômica que pressupõe a dominação de classe”, difere 

“da exploração capitalista”.  

A “compra de voto” no sertão só se tornou uma prática recorrente quando se alteraram 

as relações de trabalho, que “conferiram ao camponês maior independência em relação ao 

proprietário”, “cortando”, assim, “seus vínculos pessoais com o patrão” (BARREIRA, 1992, 

p. 25-30). Nesse sentido, quanto mais destacados eram os “vínculos pessoais” do morador 

com o proprietário, menos o voto possuía uma qualidade monetária, quanto mais impessoal 

passou a ser a relação do camponês com o proprietário, a partir do momento em que o acesso 

à terra não era mais mediado pelo proprietário, o voto do camponês tinha a possibilidade de 

ser utilizado visando a troca monetária103.  

 
103 Sobre o que poderíamos chamar de um processo de monetarização do voto, assim como Barreira sobre sua 

origem no sertão: “Na origem, a ‘compra do voto’ está ligada ao surgimento dos ‘cabos eleitorais profissionais’, 

pessoas que trabalham nos pequenos povoados do interior, ‘prestando serviço’ ao eleitor em troca de benefícios 

ou mesmo salário recebido de um político. A ‘compra do voto’ está ligada, também, a alterações nas relações de 

trabalho, que conferem ao camponês maior independência em relação ao proprietário. A institucionalização da 

compra do voto no sertão se dá na medida em que cresce a população residente fora das fazendas e, no seu 

interior, os moradores residentes começam a perder ou a cortar seus vínculos pessoais com o patrão” (1992, p. 
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Foi Ribamar que me atentou para o envolvimento do acesso a morada com o mundo da 

política, quando destacou que ser um dos nossos, significava votar nos políticos da família 

Silva para postos de governo. De fato, os Silva possuem uma relação de longa duração com a 

política piauiense. Além de Herbert Silva, Alberto Silva, filho do Silva velho, foi deputado, 

governador e senador pelo Piauí (TAVARES, 2018).  

 

Eles ganhavam o voto do pescador, dos moradores dele só em cima do poder das 

terras em que a gente morava. Quando ele [Herbert Silva] subia no palanque, tinha 

os comícios: “Povo da Ilha Grande, isso não é nosso, é de vocês. Tem o peixe”. Ti-

nha os peixes nas lagoas, eles não mexiam nada, tirava palha, não mexiam, nada! Aí 

com isso ele ganhava o teu voto. Não tinha outro pra ganhar deles não. Era só a gen-

te votando pra eles porque era ameaçado, tinha medo de perder a morada (Entrevis-

ta com Ribamar em sua casa, 03 de setembro de 2016). 

 

 Esse fragmento da entrevista com Ribamar revela algo importante sobre os usos do 

território da Ilha pelo morador durante o período de vigência da relação de morada. Nesse 

período, não havia interdições a práticas extrativistas em lagoas e carnaubais. Os Silva não 

mexiam, no sentido de proibir ou inibir a pesca e a extração de palha pelo morador, nem era 

necessário pagar uma renda, como pagava o roceiro. Contudo, o acesso sem restrições a ma-

tas e lagoas, concedido pelos Silva, era retribuído pelo morador com o voto nos candidatos 

daquela família.  

No contexto da Pedra do Sal, o voto possuía essa qualidade de uma retribuição para a 

permanência na terra, visto que o medo de perder a morada, como pontuou Ribamar, era o 

“leitmotiv” da lealdade eleitoral aos Silva. Nesse sentido, a adesão a facção política do dono 

de terras nos pleitos eleitorais não era uma maneira de obter algum ganho monetário, mas 

uma estratégia de manutenção da morada nas terras dos Silva, condição para a existência so-

cial daquelas pessoas enquanto população extrativista.  

Apesar de são possuir ganhos monetários, essa relação trazia ganhos de outras ordens. 

Nesse circuito de trocas no qual circulavam terra e lealdade, os Silva garantiam um percentual 

de votos a cada eleição em que sua facção se envolvia. Os moradores garantiam a permanên-

cia na morada num contexto de escassez de terras e o acesso ao mar, matas e lagoas que a 

localização da casa na praia proporcionava. Nessa relação, as partes auferiam “ganhos”, ainda 

que não os mesmos ganhos e sempre segundo o arbítrio do dono de terras, o que, de toda for-

ma, justificava a permanência desse circuito de trocas.  

 O que estava em jogo, ao que parece, com a perda da morada, caso não se ofertasse os 

votos aos Silva, não era apenas o terreno onde estava a casa, mas a perda do acesso a matas e 

 
31).  
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lagoas. Visto que ao fixar-se na Pedra do Sal, a pessoa estaria próxima a essas fontes de recur-

sos da natureza. Assim, a perda da morada não era apenas a perda do terreno (casa, sítio, cer-

cado), era também a perda do acesso à terra, no sentido atribuído pelos moradores a essa ca-

tegoria como englobando matas, mangues e lagoas.  

 O uso do território ilhéu, sem o mexer dos Silva nas práticas extrativistas do morador, 

era possível na medida em que esse mesmo morador permanecia um dos nossos, isso quer 

dizer, mantinha lealdade a facção política da família com a oferta do voto. Assim, o voto pas-

sou a ser uma condição para a permanência na morada. Ao que tudo indica, esse arranjo entre 

morada e lealdade eleitoral aos Silva passou a funcionar a partir da terceira geração dessa fa-

mília, representada por políticos como João Silva Filho e Alberto Tavares Silva, que a partir 

de 1948 passaram a ocupar postos políticos como prefeito, deputado e senador. Nesse sentido, 

o circuito de trocas entre os habitantes da Ilha e os Silva não produziram apenas moradores e 

donos de terra, mas também eleitores e eleitos, imbricando a propriedade da terra com o 

mundo da política.    

 Se por um lado, durante a vigência da relação de morada na Pedra do Sal, o acesso as 

lagoas e as matas de caju e carnaubais eram assegurados ao morador desde que mantida a le-

aldade política aos Silva, que não mexiam com o pescador da praia, por outro, existiram de-

terminadas regras estipuladas pelos donos de terra que regulavam os usos possíveis da mora-

da. As situações descritas pelos interlocutores sobre a quebra dessas regras tinha como con-

sequência a “punição” ao transgressor e revelam as permissões e proibições no ordenamento 

da relação de morada. 

 

4.5 Transgressão e restituição da ordem da morada 

 

 

Neste capítulo, apresento histórias de moradores sobre eventos como construir uma 

casa no povoado ou criar porcos sem pedir permissão aos donos de terra e sobre como os 

Silva lidavam com tais ações, restituindo a ordem da morada através da queima de casas e da 

execução de porcos. Tais práticas conformaram, desde o ponto de vista do morador, a pessoa 

do doutor tipo cangaceiro, aquele que sendo diferente do morador, porque doutor, era seme-

lhante a um cangaceiro, porque violento ao matar bicho e queimar casinha de palha. As 

“transgressões” por parte do morador e o rito de “restituição da ordem” da morada executado 

pelos Silva, ajudam na compreensão da territorialidade no antigamente na medida em que 
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revelam os usos “possíveis” e “impossíveis” do território durante a vigência da relação de 

morada.  

Foram as histórias de morador a seguir apresentadas que me indicaram, por um lado, 

que o morador possuía práticas que transgrediam as ordens dos Silva e que, por outro lado, os 

Silva desenvolveram práticas que buscavam a restituição daquela ordem, na medida em que a 

quebra das regras da morada comunicava aos Silva um espécie de não reconhecimento de 

quem eram os “verdadeiros” donos daquelas terras. Ambas as práticas de “transgressão” e de 

“restituição” da ordem indicavam a ocorrência de uma regulação do uso possível da morada a 

partir de permissões e proibições a organizar as relações do morador com o território no con-

texto da relação de morada no antigamente.  

 

4.5.1 Um doutor tipo cangaceiro 

 

As duas primeiras histórias apresentadas são de Batistinha e Norma, elas provêm de 

diferentes entrevistas realizadas com eles no ano de 2016 e relatam eventos situados no anti-

gamente a envolver os Silva e algumas interdições estabelecidas por estes em relação ao uso 

do terreno na ilha.  

- Eu escutei história de que quem construía casa, eles chegavam e derrubavam. 

- Derrubava. O pai deste rapaz que eu tô lhe dizendo, o Roberto Pilim, o pai dele 

chamava doutor Luiz [engenheiro agrônomo e filho do Silva velho104], se ele cha-

gasse na casa do trabalhador, que pedia trabalho pra eles lá pro lado do Bom Jesus, 

que eles dizem que é deles, o que é que acontecia? Se tivesse um porco na porta da 

casa, ele chegava, descia do cavalo, atirava no porco e lá matava, tipo cangaceiro.  

- E não podia criar porco por quê?  

- Porque eles diziam que iam acabar o arroz deles, ia acabar o que eles plantavam. 

Porque o porco fuça, né? Eles não queriam que o porco fuçasse (Entrevista com Ba-

tistinha, 02 de novembro de 2016 em sua casa).  

[...] A gente vinha de um histórico da Ilha que as pessoas não faziam casa de telha 

nem de tijolo, que eles mandavam queimar, derrubar, não se construía uma casa sem 

que fosse se pedir a eles lá. [...] Porco, ninguém podia criar, porque eles viam e 

mandavam jagunço matar de bala porco, matar os bichos. Só eles podiam criar. [...] 

Já existia essa briga pela terra, como eu te disse, a gente não podia criar, que eles 

mandavam matar. Não podia fazer uma casa, que eles mandavam queimar, se não 

fosse pedir pra eles. [...] Então, houve uma época que eu fiquei muito assustada, que 

eu era criança, e na época foi uma coisa que chocou muito. [...] E aí, assim, a irmã 

do meu ex-marido, ela construiu uma casa de palha, uma casinha, eu lembro muito, 

eu ainda não era casada, eu era criança, são fatos que ficaram marcador. E eu cresci, 

assim, alimentando aquela coisa, daquela família [Silva], que aquilo não era bom, 

 
104 Em 19 de novembro de 2016, o então prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, inaugurou a praça Luiz Antônio 

Tavares Silva no povoado Vazantinha, em Ilha Grande de Santa Isabel. Ao evento compareceram os filhos do 

“homenageado”, Roberto Trindade Silva, conhecido pelos moradores da Ilha como Roberto Pilim, e Ana Luiza 

Silva, além de uma senadora, vereadores, líderes comunitários, moradores do lugar e a Banda Municipal de 

Parnaíba. Segundo o prefeito, em entrevista para um canal de televisão local, o nome da praça foi escolhido 

pelos moradores, algo que, segundo a filha do homenageado, “não tem nada que pague o amor e a sinceridade”. 

TV Delta Canal 2. Florentino entrega praça para a comunidade Vazantinha em Parnaíba. Exibição em 22 de 

novembro de 2016. Disponível em: <https://youtu.be/pLWJ1YpGCvY>. Acesso em 22 de julho de 2019. 
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né. E aí eu lembro que foi uma coisa que marcou muito, ela fez a casa toda de palha, 

parede de palha, em cima de palha, uma casinha e, aí, eles mandaram queimar. To-

car fogo. Foi uma coisa que eu, assim, lembro, uma imagem que eu nunca esqueci. 

(Entrevista com Norma, 09 de abril de 2016 em sua casa).  

 

Norma e Batistinha contaram-me em diferentes momentos do trabalho de campo esses 

eventos sobre queimar casas e matar porcos, o que indica aquela, anteriormente citada, circu-

laridade e compartilhamento de histórias no povoado. As histórias de ambos sobre a execução 

do porco criado por morador e a queima de casa pertencente aquele que a construiu sem a 

permissão dos Silva indicaram-me algumas das regras105 que ordenava a relação de morada.  

Ao falarem sobre esses porcos mortos e casas queimadas, os narradores revelam que 

pessoas da ilha criavam porcos e construíam casas sem a permissão dos Silva, isso quer dizer, 

elas quebravam as regras da morada em alguns momentos, ao mesmo tempo elas comunicam 

que os donos de terra tinham um repertório de práticas para lidar com as transgressões e resti-

tuir a ordem. As práticas de transgressão e de restituição da ordem da morada indicam a exis-

tência de um sistema de interdições operante na relação de morada, que passou por contesta-

ção dos moradores.   

O porco criado sem permissão pelo morador era morto a bala, a casa construída sem 

permissão era queimada. Eram inviabilizados para o morador os usos da casa e do animal, o 

abrigo e a alimentação provenientes deles, mas também tais práticas do dono de terra busca-

vam inviabilizar tentativas por parte do morador de exercer alguma autonomia sobre o terreno 

em que morava. Espécie de “rito de punição” ao “transgressor”, essas ações de queima de 

casa e execução do porco pelo fogo e pela arma de fogo pareciam reestabelecer a ordem des-

feita e funcionar como um “efeito de demonstração” a marcar “quem detém o uso legítimo da 

violência” (GARCIA, 1988), deixando, assim, um exemplo para as demais tentativas de con-

testação das regras da morada postas pelos Silva e aparentemente aceitas pelo morador no 

momento em que pedia uma morada.  

 

4.5.2 Doutor, jagunço, vaqueiro e o “devir-cangaceiro” 

 

Na narrativa de Batistinha é o próprio Luiz Silva que ao descer do cavalo executa com 

um tiro o porco do morador/trabalhador do Bom Jesus. No relato de Norma, é o jagunço que 

executa tal ação. Em comum está o fato do porco ser morto com o uso de arma de fogo por 

 
105 Em 2017, Remildo me contou que as pessoas da Pedra do Sal começaram a quebras as regras quando 

passaram a construir casas sem a permissão dos Silva. É nesse sentido que uso a palavra regra como proveniente 

do vocabulário nativo sobre as relações de morada. 
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ambos, o que revela que tanto o doutor como seu jagunço armados andavam na ilha durante a 

vigência das relações de morada. E que um doutor que age daquela maneira só poderia ser 

nomeado pelo interlocutor de um doutor tipo cangaceiro.  

No universo social dos interlocutores, a categoria cangaceiro faz referência a  pessoa 

que age de maneira violenta na resolução de questões. Tal categoria engloba também o jagun-

ço. Ao atirar no porco do morador do Bom Jesus, a pessoa do doutor é englobada pela pessoa 

do cangaceiro na fala de Batistinha. Dessa perspectiva, pode-se dizer que dificilmente um 

jagunço poderia agir como um doutor, mas que a um doutor era possível agir como um can-

gaceiro.  

Tal complexidade da pessoa do doutor tipo cangaceiro informa algo do “habitus” do 

proprietário em Ilha Grande. Ele era um “portador” (trägger, no sentido weberiano) de “dis-

posições” (no sentido bourdiesiano), advindas de sua socialização nas instituições de ensino 

da cidade, no caso de Luiz Silva, como agrônomo, mas também detinha as disposições neces-

sárias para se tornar e ser reconhecido como dono de terras, disposições estas internalizadas 

pela socialização no universo social dos proprietários de fazenda. Por pertencer a esses dois 

mundos que se revelam muito mais como um contínuo “cidade-fazenda”, a pessoa do doutor 

resultava da internalização dos códigos sociais da cidade e da fazenda e do agenciamento de 

suas combinações possíveis.  

Se na história de Ribamar fora um neto do Silva velho quem lhe concedeu morada na 

Pedra do Sal, na história de Batistinha, vê-se que foi um filho do Silva quem matava porcos 

criados sem permissão pelos moradores, o que reforça o que já foi anteriormente citado sobre 

o governo das relações de morada obedecer a uma “ordem patrilinear” entre os Silva. Contu-

do, na história de Norma, tem-se a menção a pessoa do jagunço. Este parece lidar, quando 

necessário, como “mediador” entre o dono de terra e o morador em situação diferente daque-

la que habitualmente concernia ao vaqueiro.   

Se o vaqueiro é mencionado quando o assunto são as relações de trabalho nos arrozais 

ou o pedido de morada na praia, o jagunço é pessoa citada em contexto que implica a execu-

ção de ordens violentas dos Silva. O vaqueiro é aquele que está posicionado entre as trocas de 

trabalho por morada ou de morada por voto entre donos de terra e moradores, funcionando 

como “mediador” da operacionalização dessas trocas. Já o jagunço é acionado quando a troca 

não está funcionando e age de maneira violenta visando o reestabelecimento “normal” de sua 

circulação. Não deixa o jagunço de agir como “mediador” entre os Silva e os moradores, mas 

não enquanto mediador de trocas entre as partes, mas enquanto mediador de atos violentos em 
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direção a uma das partes. No final, ao agirem de maneira violenta, tanto doutores como ja-

gunços eram englobados na categoria cangaceiro.   

Lembre-se o leitor da história contada por Ribamar sobre o pedido de morada. Nela, o 

vaqueiro de Herbert Silva assegura que se Ribamar deixar de ser um dos nossos, a solução 

para tal quebra de “compromisso” poderia significar a morte de Ribamar por seu amigo va-

queiro. Nesse sentido, um vaqueiro também poderia agir como jagunço, executando ordens 

violentas sob o morador. Apesar do vaqueiro ser mais mencionado pelos interlocutores quan-

do o assunto são as relações de trabalho, a ele também era possível agir de maneira cangacei-

ra se necessário.  Se tanto o doutor, o vaqueiro e o próprio jagunço poderiam acionar um 

“devir-cangaceiro” é porque de alguma forma a violência ou a possibilidade dela rondava o 

governo da relação de morada pelos Silva. E se a violência era um recurso dos Silva no orde-

namento de suas relações com os moradores, era porque nem sempre essa ordem era endossa-

da pelo próprio morador, que alguma espécie de “resistência” as regras da morada oferecia. 

Assim, na relação de morada circulavam pedidos e concessões de terreno, votos e cargas de 

arroz, mas também desobediência as regas e punições a essas desobediências. A seguir, o lei-

tor visualiza uma tentativa de representação da circulação de desobediência e punição entre o 

morador e o donos de terra com a intermediação do jagunço. 

 
 

 

Figura 22 - Circulação de desobediência e punição 

entre morador e dono de terra com mediação do jagunço 

 
 

 

Fonte: elaborada pelo auto, 2019. 
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4.6 O declínio da relação de morada 

 

 

 No capítulo seis, buscarei apresentar ao leitor que durante a relação de morada houve 

quebra das regras que a ordenavam e que os Silva tinham suas práticas para lidar com as 

“transgressões” do morador. Todavia, pude rastrear algumas práticas dos moradores em suas 

memórias e em documentos que indicaram-me que desde os anos 1990, ocorreram outras mo-

dalidades de transgressão as regras da morada que não apenas aquelas elencadas anteriormen-

te, como construir casas e criar porcos sem a permissão dos Silva, que continuaram, mas tam-

bém outras práticas como registrar legalmente uma posse de terra, como se verá no caso da 

carta de posse e ocupação registrada por Clara na Associação de Moradores de Ilha Grande de 

Santa Isabel, durante as disputas eleitorais entre a facção política dos Silva e a do prefeito 

Mão Santa.  

 O pedido do morador era o ato que estabelecia o ritual de pedir morada aos Silva, con-

tudo, Norma recusou-se a pedir permissão aos donos de terra para construir sua casa na Pedra 

do Sal e sua barraca de artesanato na praia.  A história contada por ela expressa como nos 

anos 1990 os Silva passaram a lidar de uma maneira diferente com transgressões que desafia-

vam o domínio da família sobre as terras da ilha. O repertório dos Silva diversificou-se, utili-

zaram ainda da ameaça e do jagunço, mas também buscaram “negociar” com o transgressor 

quando a ameaça não funcionava e caso a negociação não surtisse efeito, buscaram arregi-

mentar a opinião dos moradores contra o transgressor fazendo uso de um recurso inusitado 

como o abaixo-assinado.  

 Relatando casos ocorridos nos anos 2000, os moradores expressam uma percepção de 

que o poder dos donos de terra havia enfraquecido. Ribamar relata que com o dinheiro do 

seguro, os moradores puderam construir uma casa melhorzinha em relação a casa sofrida de 

palha e que nesse período os Silva já não perseguiam o morador porque já tinham acabado 

suas forças. O dinheiro do seguro a qual Ribamar se refere é o seguro-defeso do pescador 

artesanal disponibilizado pelos órgãos governamentais a partir de 2003 durante o período da 

piracema, época de reprodução dos peixes, quando é restringida a atividade pesqueira. Ao 

falar do seguro, da Colônia de Pescadores e do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Ribamar 

revela como o morador participava de outros circuitos de troca que não apenas aqueles que 

ordenavam a relação de morada.  

 Por fim, o leitor verá neste capítulo sete, o caso da tentativa de derrubada da casa de 

Israel, contado por Norma, e o processo que Buchudo, um Severo, dirigiu a Roberto Silva, 
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mostrando como as relações entre as duas famílias, abordado no capítulo seis, foi da conside-

ração a falta de respeito.  

 

 

4.6.1 O prefeito, os herdeiros e a carta de Clara  

  

 No dia vinte e quatro de novembro de 1992, Clara Alice Gonçalves Souza registrou 

um documento na Associação de Moradores da Ilha Grande de Santa Isabel em que afirmava 

que residia no lugar por oito anos e que por lá “ocupava” um “lote” de “treze metros de frente 

por dez metros de fundo”. O mesmo documento levava a assinatura do presidente da associa-

ção à época e foi atestado por três testemunhas.  

 Três meses antes, o então prefeito de Parnaíba Francisco de Assis Moraes Souza, tam-

bém conhecido como Mão Santa, em virtude de suas atividades na área médica, encaminhou, 

desde seu gabinete, um ofício ao Dr. Rubens Yoshieiti Yonanuni, então diretor do Serviço do 

Patrimônio da União em Brasília. No referido ofício, o prefeito requeria a “revisão e o cance-

lamento” do “aforamento” das terras da Ilha concedido aos “herdeiros de João Tavares da 

Silva” em 1989. O prefeito de Parnaíba considerava tal concessão de aforamento como “aéti-

co”.  

 Entre os motivos para tal julgamento do prefeito estava que a “herança de posse” dos 

herdeiros de João Silva era “só no papel, pois milhares de famílias, inclusive colônias de Pes-

cadores, ocupavam de fato a referida área” e que a concessão de aforamento de terras da união 

a uma só família, “feriu a antiga Constituição Federal que em seu artigo 171 exigia uma mani-

festação do Senado Federal para tal concessão”. O prefeito levantou suspeitas sobre os “em-

pecilhos contornados” ao aforamento concedido aos descendentes de João Silva como poden-

do ter derivados da “influência de um de seus herdeiros [Alberto Silva], que era, à época, Go-

vernador do Estado do Piauí”.  

 Francisco Souza, a certa altura do ofício, afirmou que “ninguém preocupou-se com o 

problema social, deixando de ser ouvidas milhares de famílias que ali residem”, além do go-

verno municipal, a respeito dos “interesses sociais da área”. Ressalta ainda o prefeito que 

“não foram ressalvadas, na concessão de aforamento, a ocupação de fato, inclusive de Colô-

nias de Pescadores que habitam a área há dezenas de anos”. O ofício encerrava almejando que 

cancelado o aforamento aos herdeiros de João Silva, “seja concedido novo aforamento às fa-

mílias que ocupam de fato a área em questão”.  

 O ofício do prefeito Francisco Souza recebeu parecer favorável da Procuradoria da 

Fazenda, da Assessoria da Direção Geral e foi aprovado pelo Diretor Geral do Serviço do 
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Patrimônio da União. Quatro dias após o envio do oficio do prefeito a Brasília, João Silva 

Filho, que também era médico e já havia sido prefeito da mesma cidade, protocolou um ofício 

ao Delegado do Serviço do Patrimônio da União no Piauí “com o objetivo único [de] contra-

por-se aos fatos alegados pelo Prefeito de Parnaíba e divulgados pela sua impressa e sobretu-

do manifestar repúdio à conduta daquela autoridade”. Segundo, João Filho, o “intuito” do 

prefeito, que havia lido o ofício durante a programação da Rádio Igaraçu, de propriedade de 

Chagas, era “puramente eleitoreiro”.  

 No dia vinte e seis de novembro de 1992, João Silva Filho e outros herdeiros, envia-

ram à Delegacia do Patrimônio da União do Piauí, a pedido desta, o processo sobre a “conces-

são de aforamento” de terras de Ilha Grande aos herdeiros de João Silva. Em anexo, eles colo-

caram a aquela carta de posse e ocupação de Clara Souza referida anteriormente e prestaram 

“esclarecimentos” sobre as acusações dirigidas aos Silva pelo prefeito Francisco Chagas. Tal 

documento informa o contexto em que se deu o registro da carta de posse e ocupação de Clara 

Souza junto a Associação de Moradores de Ilha Grande de Santa Isabel.  

Durante o período eleitoral surgiram rumores de que o aforamento concedido a João 

Tavares da Silva Filho, Luiz Antônio Tavares Silva e outros, era ilegal; que a Prefei-

tura de Municipal (sic) de Parnaíba iria fornecer carta de aforamento aos moradores 

de Ilha Grande de Santa Isabel, fato noticiado em palanques políticos e em uma 

emissora local (AM), de propriedade do Sr. Prefeito, o que resultou no compareci-

mento a esta DPU diversos ocupantes devidamente documentados para pedir infor-

mações sobre tal situação. Chegou às nossas mãos uma carta de posse e ocupação, a 

qual anexamos a estas informações, a fim de que V.Sa. tome conhecimento do ocor-

rido. Quanto ao aforamento concedido a João Tavares Silva Filho e outros tenho a 

informar que a Constituição Federal no seu Art. 171 não foi violada [...].  

 

 Foi nesse contexto que Clara Souza registrou em documento sua ocupação de um lote 

de “treze metros de frente por dez metros de fundo” em Ilha Grande. Ao que parece, a questão 

fundiária da ilha havia se tornado tema nas rádios parnaibanas, extrapolando, assim, os limites 

das conversas entre os moradores dos povoados de Santa Isabel. Ao que informa o fragmento 

dos “esclarecimentos” de João Filho ao Serviço do Patrimônio da União, a reputação dos Sil-

va estava àquela época sendo acionada nas “trocas agonísticas” (MAUSS, 2013; GRAEBER, 

LANNA, 2005) de acusações entre as facções políticas da municipalidade. Ao que parece, a 

construção do poder político local dependia, em algum grau, de uma capacidade de produzir e 

fazer circular reputações sobre os adversários (COMERFORD, 2003; BAILEY, 1971).  

 Os anos 1990 parecem ter sido um período de transformações nas relações entre os 

Silva e os moradores da Ilha. O contexto em que foi produzida a carta de posse e ocupação de 

Clara indica um investimento do prefeito Francisco Chagas para se colocar como mediador 

entre os moradores de Santa Isabel e as instituições responsáveis pelo ordenamento fundiário. 
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Tal posição de mediador entre o povoado e as instituições da sociedade nacional foi ao longo 

de diferentes gerações de moradores da ilha ocupado pelos Silva106. Se localiza-se temporal-

mente que esse ato do prefeito se deu em um contexto bastante particular de eleições munici-

pais, um tempo de palanque eleitoral bastante afeito a produção de “faccionalismos” (PAL-

MEIRA, HEREDIA, 1995), pode-se fazer a leitura de que aquele foi um ato interessado em 

ganhar a adesão de tradicionais eleitores dos Silva107.  

 O que parece interessante reter de toda essa situação é que ela expressa as fissuras que 

surgiram na relação de morada, com os ilhéus de Santa Isabel buscando junto as instituições o 

reconhecimento de sua ocupação como forma de acesso a posse da terra. A posse da terra, 

como talvez tenha ficado expresso para o leitor, é o próprio “núcleo” da relação de morada. A 

contestação pública pelo prefeito da legalidade jurídica e da legitimidade moral do aforamen-

to concedido aos Silva, ofereceu condições para a ação dos moradores em buscar o reconhe-

cimento legal da posse. Por mais que os prefeito tivesse outras intenções com aquele ato, ele 

possibilitou um tipo de ação dos moradores que contestava a própria hierarquia da relação de 

morada e a autoridade tradicionalmente exercida pelos Silva na Ilha.  

 Uma espécie de “flanco” parece ter sido aberto no sistema de dominação tradicional 

(WEBER, 2000) baseado na propriedade das terras da Ilha pelos Silva. Ainda que as cartas de 

posse e ocupação não tenham revertido a situação fundiária da ilha a favor do morador, os 

anos 1990 assistiram mudanças nas maneiras em que os próprios Silva se relacionavam com 

os moradores a partir do domínio das terras da Ilha. (a questão de ameaçar, negociar e nem 

sempre punir as transgressões).  

 

4.6.2 A comunidade, os Silva e a barraca de Norma 

 

 No Labino Norma nasceu, agricultor e pescador era seu pai e sua mãe cuidava dos 

filhos, coletava caju e fazia doces. Na Pedra do Sal, Norma se casou com um filho do lugar, 

atualmente seu ex-marido, um policial militar pertencente à família que durante muitos anos 

dirigiu a Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal. Na infância, por volta dos 

oito anos de idade, ela foi trabalhar na casa de uma família no Rio de Janeiro, e de lá retornou 

 
106  Nas teorias da patronagem, essa posição ocupada pelo patrono entre as instituições nacionais e as 

comunidades locais recebeu a designação de “broker”.  
107 “Os comícios — ou, mais especificamente, seus palanques [...] serão o lugar, por excelência, de manifestação 

de identidade de uma facção, senão da própria existência de facções. Aliás, é em torno dos próprios comícios que 

se dá um dos embates mais intensos desse período [eleitoral], que é marcado pelos conflitos” (PALMEIRA, 

HEREDIA, 1995, p. 36). 
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a Ilha ao doze anos porque queria estudar, me relatou ela108. Quando a conheci em 2015, ela 

estava na direção da Associação e trabalhava como artesã, produzindo bordados, e com a mãe 

na fabricação do doce de caju109.  

 A história a seguir contada por Norma sobre um episódio de conflito com Roberto 

Silva sobre a construção de uma barraca para trabalhar na praia, informa sobre o estado das 

relações entre moradores e donos de terra na década de 1990. 

  

- Aí eu tive a Mayla [filha de Norma com seu ex-marido], eu tava sem trabalhar, e, 

assim, o artesanato não sustentava muito, e a gente teve a ideia de fazer uma barra-

quinha na praia pra vender [funcionava como bar]. A gente vendia umas coisinhas 

na praia, aí, quando a gente fez a barraca, era toda de madeira, ajeitadinha e tudo. 

Aí, um dia o Roberto mandou um guincho pra guinchar as barracas, que a praia era 

dele, que ele era o dono e tudo. 

- A senhora lembra a data desses eventos? 

- Foi em 1994. Aí, eu vi, assim, que todo mundo ficou com medo. E aí, ele mandou 

guinchar três barracas. Aí, quando ele chegou na nossa, a gente foi e falou assim, 

“aqui você não vai guinchar não, porque se você guinchar, pra você guinchar, você 

vai ter que me matar”, eu sempre tive essas coisas assim. Aí, chegou um irmão do 

meu ex-marido e chegou uma outra irmã dele e a gente ficou lá. A gente pegou foi-

ce, facão [...] e a comunidade tava toda de expectadora, olhando, uma grande pla-

teia, mas todo mundo se acovardou, ninguém foi lá lutar e tudo. Depois a comuni-

dade se uniu foi com o Roberto, que foi quem mandou guinchar e ficou contra a 

gente, né.  

- Quem é Roberto? 

- Roberto é que se diz o dono das terras, Roberto Pilim, que é da família Silva. Aí 

todo mundo fizeram foi abaixo assinado com eles pra tirar gente, que a praia era de-

les. A praia aqui é do povo. Então, se ele tem direito, eu também tenho. Então eu 

vou ficar, a gente vai permanecer. E na época, como meu marido era PM, ele já es-

tava aquartelado, já tava preso. Pressão política dos Silva, pressão aqui. Eu não via a 

comunidade reagir de jeito nenhum. E eu precisava tanto do apoio dela e a gente lu-

tou sozinho, mas também demos exemplo de luta, né, que não podia deixar, baixar a 

cabeça pra eles. Então, considerou-se que foi, assim, um pouco de independência, 

pra cá pra comunidade e aí foi exemplo. Depois veio aí, essa foi uma grande decep-

ção, eu sofri muito na época, né, medo, pressão mesmo, de tá sozinha ali naquela lu-

ta, mas eu não desisti, acho que eles  poderiam guinchar, mas eles teriam que me 

guinchar junto (risos).  

Então, de lá pra cá, começou a luta na comunidade. Dessa briga que a gente teve 

com os Silva, foi pra permanecer lá trabalhando, eles ofereceram dinheiro, a gente 

não, a gente quer trabalhar com dignidade, ganhar nosso dinheiro com nosso suor, a 

gente não quer o seu dinheiro. E aí, a comunidade vendo, não reagia, ficava com 

medo, amedrodata, aí, depois desse tempo, a gente continuou, a tava sempre com-

prando briga, “não é assim”, “tem que ser assim” e tudo. Mas a gente via que fica-

va, assim, muito só. Eu ficava muito só. Tinha os apoio, mas ninguém ficava ali, re-

 
108 Enviar meninas e moças para trabalhar no Rio de Janeiro não foi algo que aconteceu somente na família de 

Norma. Silvia, filha de Zé Garoto, dono da pousada em que residi durante o trabalho de campo, também passou 

por essa experiência e retornou para a casa dos pais. A relação entre migração e trabalho foi diferente para 

homens e mulheres. Enquanto estas iam trabalhar em casa de família, como também aconteceu com Eli, desta 

vez em Brasília, os homens migravam para o Distrito Federal, mas também para o Pará e para São Paulo para 

trabalhar na construção civil. Seu Zé e um cunhado seu dos Morros passaram por isso. Não chego a tratar dessas 

questões envolvendo migração e trabalho neste texto, mas o tema rende pesquisa.   
109 A eleição que levou Norma a assumir o posto de presidente da Associação se deu entre a família de seu ex-

marido e uma chapa formada por este, Norma e outros moradores. Tal situação tornou aquela eleição uma 

espécie de “briga de família”.  
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cuado, a gente tava sempre de frente se fazendo de escudo pros outros. Mas mesmo 

assim, a comunidade nunca reagiu pra se libertar.  

- Já tinha a associação? 

- Tinha, a associação de moradores [criada em 1991], a associação de barraqueiros, 

mas não, nunca reagiu, assim, sempre baixaram a cabeça. E de lá pra cá, sempre fo-

ram muitos exemplos de luta. Agora, no momento que eu digo, assim, que eu tô um 

pouco decepcionada, mas eu tô deixando ver se a comunidade pegou alguma coisa 

de exemplo. Deixa eles fazerem, deixa eles reagirem, porque uma comunidade que 

nunca se manifesta pra nada. (Entrevista com Norma em sua casa, 09 de abril de 

2016). 

 

 O que conta Norma em sua história tem em comum com o caso que envolveu as cartas 

de ocupação uma contestação pública do domínio dos Silva sobre as terras da Ilha. Contudo, 

se aquela foi uma ação conjugada dos moradores de Santa Isabel, o relato de Norma está or-

ganizado sobre uma clivagem família/comunidade. Ao mesmo tempo que Norma definiu 

aquela situação como briga e uma forma de não baixar a cabeça aos Silva, ela não deixa de 

reiterar consecutivas vezes que a comunidade assistiu ao episódio como uma espectadora e 

após o desfecho daquela situação ficou ao lado de Roberto contra ela e seus familiares.  

 A partir dessa clivagem, Norma procede a identificação de lados durante aquela situa-

ção de conflito com o dono de terra. Assim, os familiares convergiram entre si, num movi-

mento de aproximação centrípeta, criando uma espécie de “unidade”, um lado, naquele con-

texto. Já a comunidade se distanciou daquela família num movimento de aproximação ao do-

no de terra, criando um outro lado.  

 Em sua história, Norma ainda acionou uma série de julgamento morais sobre a comu-

nidade, sobre si e seus familiares ao caracterizar o comportamento de cada qual em relação 

aos Silva. À comunidade, Norma definiu como amedrontada e acovardada. A si e aos cunha-

dos, ela caracterizou como comprando briga e não baixando a cabeça a Roberto Silva. Na-

quele contexto de resistência a uma ação dos donos de terra, os vínculos entre parentes se so-

bressaíram aos vínculos entre moradores, pois se a comunidade abandonou Norma, seus cu-

nhados chegaram e pegaram em facão para evitar o guincho da barraca.  

 A própria reação do dono de terras ao episódio foi dupla: por um lado, direcionou-se a 

família, com o marido de Norma sendo aquartelado, por outro lado, Roberto Silva fez um 

abaixo-assinado entre os moradores para retirar Norma da praia. Norma afirma que depois 

sofreu com a sensação de estar sozinha, o que pode ser interpretado como derivando tanto 

pelo aquartelamento do marido quanto pela ação da comunidade não ter aderido ao seu lado 

no episódio do guincho da barraca.  

 Em sua história, Norma também aciona a categoria direitos na rememoração do episó-

dio e através dela coloca-se em condição de igualdade de status com Roberto em relação ao 
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uso da praia, como se pode perceber na expressão se ele tem direito, eu também tenho. A ação 

de Roberto de oferecer dinheiro a Norma e sua recusa em aceitar parece indicar que aquele 

que compra briga não recebia dinheiro dos Silva. A ação de Roberto também indica a passa-

gem da relação entre moradores e donos de terra por uma espécie de monetarização, o que já 

poderia ser expressão do declínio dos vínculos não monetários e da “autoridade tradicional” 

dos Silva (WEBER, 2000) que sustentava aquela relação.    

 Contudo, o episódio do guincho da barraca marca para ela o começo da luta na comu-

nidade. Briga e luta são palavras intercambiáveis no vocabulário dos interlocutores, como o 

leitor poderá conferir na próxima parte que trata sobre os empreendimentos e os conflitos ge-

rados em torno deles a partir dos anos 2000. Talvez, tal atitude de não baixar a cabeça peran-

te os donos de terra tenha contribuído para que anos depois Norma se tornasse a presidente da 

Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal110. 

 Outra ocasião relatado por Norma que expressa a quebra das regras da morada, foi 

envolvendo a construção da casa em que ela residia. A casa foi construída num terreno do 

marido. À época da construção da casa, um jagunço foi enviado por Roberto para dar-lhe um 

recado.  

- Quando eu fui fazer essa casa, essa minha casa que eu moro hoje, eles [os Silva] 

vieram aqui com um jagunço 

- Disseram o quê pra senhora? 

- Perguntaram de quem era essa casa. Aí o Roberto falou assim “mande ela ir lá no 

meu escritório falar comigo, pra pedir autorização”. Ai quando eu cheguei, o rapaz 

que tava construindo falou assim, ele [Roberto Silva] disse pra mim ir pedir a autori-

zação, que eu não tinha pedido, que se não eles iam mandar derrubar. Aí eu falei as-

sim, “tá, então tá, eu vou esperar eles vir derrubar né”, mas eu não ia pedir autoriza-

ção, nunca fui. Se eu tivesse que pedir, eu ia na União, né, que aqui são terras da 

União. Eu não entendo o porquê que é, a União dar a terra pros outro e não dá pra 

nós que somos um povo nativo, nascido e criado aqui, né. Aí, nunca fui. (Entrevista 

com Norma em sua casa, 09 de abril de 2016).  

 

 A atitude de Roberto Silva para com Norma foi mandá-la ir ao escritório pedir 

autorização, não havendo a queima da casa construída sem autorização, como ocorria à época 

do governo da relação de morada por Luiz, pai de Roberto. Outra diferença é que nesse 

período o escritório tinha substituído a fazenda como o local no qual se realizava o pedido de 

morada. Roberto formou-se em administração de empresas e possuía uma construtora, o que 

justifica o escritório substituindo a fazenda como cenário do dono de terras nos anos 90.  

 
110 Norma era a presidente da Associação quando as empresas de energia e de turismo se instalaram na Ilha. Ela 

também participou da criação da organização não-governamental Comissão Ilha Ativa, que em 2006 lançou o 

projeto da Reserva Extrativista Cajuí como forma de conter o avanço dos empreendimentos sobre o território da 

Ilha. Como ela própria destaca sobre o enfretamento aos Silva no episódio da barraca na praia, eu sempre tive 

essas coisas assim.  
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 Semelhante as outras épocas, o jagunço ainda permanecia atuante no local, mas desta 

vez executando uma espécie de “ameaça” localizável entre um “aviso prévio” e uma 

“intimidação”.  No mais, Norma nunca pediu autorização e sua casa permaneceu no lugar. 

Por fim, ela faz referência a União como a real proprietária das terras de Ilha Grande de Santa 

Isabel, contestando, assim, a legitimidade do domínio dos Silva. Esse argumento exposto por 

Norma era acionado por outro moradores em ocasiões em que conversávamos sobre os Silva.  

 As histórias contadas por Norma sobre como desafiou os donos de terra nessas duas 

ocasiões não pode deixar de considerar o lugar social de Norma no povoado. Ela estava 

casada com um policial militar de uma tradicional família do lugar, o que pode ser uma 

explicação para a abordagem “diferenciada” dos donos de terra para com ela. Apesar dessa 

particularidade em relação a ela, os anos 1990 foi essa época marcada por acontecimentos que 

ainda não haviam ocorrido na ilha, como um prefeito contestar o aforamento cedido aos Silva, 

os moradores registraram carta de ocupação e posse e ocorrer enfrentamentos públicos entre 

moradores e donos de terra.     

 

 

4.6.3 Perder poder 

 

 

 O leitor pode lembrar da história contada por Antônio sobre a chegada do Silva velho 

aos povoados de pescadores da Ilha. Para ele houve fraqueza por parte dos moradores em 

permitir que o Silva velho se apossasse das terras da Ilha e os tornassem  seus agregados. 

Contudo, essa característica da fraqueza é acionada pelos interlocutores para caracterizar os 

Silva em histórias que se passam em torno dos anos 1990 e 2000. Norma associa a perda de 

poder dos donos de terra a diminuição da influência política da família Silva no Piauí, que 

atinge um ponto alto com o falecimento de Alberto Silva em 2009.  

 

- Já existia essa briga pela terra, como eu te disse né, a gente não podia criar, que 

eles mandavam matar. Não podia fazer uma casa, que eles mandavam queimar, se 

não fosse pedir pra eles. Eles foram perdendo um pouco aquele poder que eles 

tinham aqui na época. Aí quando morreu o senador Alberto Silva, perderam muito 

mais e aí elegeram o  Herbert Silva em Ilha Grande, que eu pensei assim, “meu deus, 

ressuscitando por aqui de novo?”. 

 

Norma associa a perda de poder dos donos de terra a perda gradual do poder político 

da família, que culminou com a morte do chefe político dos Silva, o senador Alberto Silva 

que em vida ascendeu aos postos de governo mais altos alcançados por um membro daquela 

família. Contudo, lembra Norma, os donos de terra podem ressuscitar, expressão que utilizou 
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para referir-se ao sobrinho de Alberto e neto do Silva velho, Herbert Silva, que se tornou pre-

feito de Ilha Grande do Piauí.  

Segundo os moradores da Pedra do Sal, este município criado em 1997 foi uma inven-

ção de político, expressão que faz menção aos interesses da facção política dos Silva em Ilha 

Grande do Piauí. Anteriormente a data de sua criação, o hoje município era classificado como 

um bairro da cidade de Parnaíba e parece estar desde então servindo de último bastião da tra-

dição política dos Silva no litoral piauiense111.  

 

4.6.4 Ter condição 

 

Quem visitasse a Pedra do Sal a partir de 2015, veria um povoado composto de uma 

maioria de casas de alvenaria com algumas poucas casas de taipa ou de palha. Contudo, nem 

sempre foi assim. As casas de palha já foram predominantes no lugar, seguidas pelas casas de 

taipa, estas em menor número. Ribamar me contou como era construção das habitações no 

passado.  

Com a palha, você arrodeava sua casa mais rápido, com menos despesa, o dinheiri-

nho não dava mesmo. Aquele que tinha um dinheirinho a mais enfrentava um senhor 

que tinha aqui na Pedra do Sal que ele tinha uma quantia de animais, tinha pra 12, 15 

animais, o jumento. Ele ia buscar barro lá na região que tem aqui, já chegando perto 

de Parnaíba. Era só uma caminhada que ele fazia por dia, porque era muito longe. 

Mas isso era pra quem tinha mais uma condiçãozinha, não era pra todo mundo não. 

A maioria, era todo mundo tampada a casa de palha em cima e em baixo. Aí o tem-

po passou, foi melhorando mais, foi tendo mais uma oportunidade as coisa e hoje 

todo mundo tá com sua casinha na Pedra do Sal melhor, tapada de telha, de alvena-

ria, como é conhecido. (Entrevista com Ribamar em sua casa, 04 de setembro de 

2016).   

 

Em seu relato, Ribamar caracteriza uma espécie de hierarquia dos tipos de morada que 

correspondia a uma segmentação econômica entre aqueles que tinham e aqueles que não ti-

nham um dinheirinho. A habitação mais simples era a de palha, usada para tampar a casa em 

 
111 No dia 15 de agosto de 2017, os vereadores José Viana do Nascimento e Cristiane Santos Carvalho enviaram 

uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, solicitando que o órgão fiscalizasse as licitações e 

contas da Prefeitura de Ilha Grande do Piauí, cujo prefeito era Herbert Silva. Os parlamentares denunciaram que 

cargos públicos estavam sendo ocupados por parentes do prefeito e de políticos aliados e que muitos recebiam 

remuneração sem ao menos comparecerem ao trabalho. Uma matéria de jornal traz a relação de nomes das 

pessoas, dos cargos que ocupam e seu grau de parentesco o prefeito: “Tiana Moreira Dias da Silva (nora do 

prefeito) que trabalha como diretora em uma escola técnica na qual o prédio possui convênio com a prefeitura. 

Também consta o nome de Jessé Cunha dos Santos (genro), que exerce o cargo de secretário na Secretaria de 

Obras; Antônio José Carvalho de Farias (sogro), chefe de departamento de habitação e regularização fundiária na 

Secretaria de Obras; Tatiana de Sousa Farias (cunhada), chefe da divisão de defesa civil na Secretaria de Obras e 

o motorista Maciel (marido de Tatiana Farias), que é irmão do Vereador Marquinhos, que tem outro irmão 

trabalhando na Secretaria de Turismo”. GEOVANA, Josefa. Prefeito Herbert Silva é denunciado por nomear 

familiares e aliados. Viagora, Parnaíba, 18 agosto 2017. Disponível em: < https://bit.ly/2ypFxfH>. Acesso em 28 

de julho de 2019. 
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cima e em baixo, correspondia a morada daqueles que não tinham condição, isso quer dizer, 

que não tinham sequer um dinheirinho. Já aqueles que tinham uma condiçãozinha, pagavam 

pelos serviços de uma pessoa que uma vez por dia transportava o barro em jumentos de uma 

outra região para o povoado. O advento da casa de alvenaria marca a passagem para um tem-

po melhor, onde “todo mundo tá com sua casinha tapada de telha”.  

Perguntei a Ribamar quando que os moradores passaram a utilizar tijolos e telhas na 

construção das casas, materiais que não eram permitidos pelos Silva na Ilha112. Contou-me 

que essa mudança nas casas estava associada ao recebimento do dinheiro do seguro-defeso 

pelo pescador e da aposentadoria rural pelo lavrador. 

 
A mudança da casa que a gente tinha, o pescador, uma casa sofrida, sem nada, nem 

um rádio o pescador não possuía. Depois de uns tão poucos tempos pra cá que veio 

os governos dando alguma oportunidade, né? Primeiro que veio foi o sindicato, pra 

quem trabalhava na roça. Existia a colônia, mas não tinha força, era uma coisa que 

você pagava os teus direitos, a mensalidade, mas não tinha, era só pra você pagar, 

não vinha nada de bens pra você. É porque ainda tinha mais uma lei, uma ordem da 

capitania, que se você não pagasse as tuas contribuições, a capitania vinha e te 

prendia, tomava o teu aparelho, e aí a gente era obrigado a pagar aquilo, mas não 

vinha nada de bens pra você. Virou e mexeu, veio aí as leis dos governos, fez alguns 

projetos bons. Aí veio primeiro o sindicato, depois a colônia, você já pagando e ten-

do a história do seguro, isso não faz muito tempo também não. Foi de certos tempos 

pra cá [2003]. 

 

Aí a gente já começou a receber o seguro e aí aquele dinheiro do seguro dava pra 

você fazer uma casa naquela hora que você recebia o seguro. O que era que você fa-

zia? Naquele ano que você recebia o teu seguro, você comprava 4 milheiro de tijolo, 

aí você guardava. No outro ano, você comprava 3 milheiro de telha, uma compara-

ção, encostava, ia guardando. E uma carrada de pedra. Aí, cada uma veizada do se-

guro, você ia comprando aquele material e ia colocando lá. Aí a próxima era cons-

truir. Aí quando chegava no outro seguro, quando você tirava, você já pegava o pe-

dreiro e chamava e aí fazia sua casa. (Entrevista com Norma em sua casa, 09 de abril 

de 2016). 

 

 Se no passado, o morador que tinha alguma condição conseguia, no melhor dos casos, 

adquirir o barro e construir uma casa de taipa, a partir do recebimento do dinheiro do seguro, 

o morador comprava quatro milheiro de tijolo, três milheiro de telha e uma carrada de pedra. 

A mudança na condição do morador, proporcionada pelo recebimento do dinheiro do seguro, 

também foi uma mudança na paisagem do povoado, no qual as construções de palha e barro 

foram substituídas pelas de alvenaria.  

 
112 Os Silva justificavam essa exigência aos moradores afirmando que a praia era um terreno de marinha, 

estando a disposição para caso de guerra, não se podia construir casas com materiais que dificultassem a sua 

retirada do lugar, caso fosse necessário. Contudo, desconfio que essa exigência dos Silva tinha haver com o fato 

de que construir residência de alvenaria significava um tipo de fixação no solo que poderia servir aos moradores 

para reivindicarem, por exemplo, a terra frente as autoridades através de usucapião.    
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 Em seu relato, Ribamar expressa as trocas que estavam a ocorrer entre o lavrador e o 

sindicato rural e, especialmente, entre o pescador e a colônia de pescadores. Durante um tem-

po, o pagamento da mensalidade pelo pescador não era retribuído pela Colônia com bens e 

funcionava mais como uma maneira de evitar ser preso pela Capitania dos Portos e ter tomado 

por ela os aparelhos de pesca. Contudo, depois veio as leis do governo, uns projetos bons, 

como comenta Ribamar. Ao pagar a mensalidade o pescador passou a receber em troca o di-

nheiro do seguro. Nesse circuito de trocas, Ribamar utiliza termos diferentes daqueles usados 

para caracterizar a relação de morada. Se na relação com os donos de terra, Ribamar pedia 

morada e ao recebê-la dos Silva,  retribuía com voto, na relação com a colônia/governo, Ri-

bamar paga os direitos com dinheiro e recebe o dinheiro do seguro.  

 O pagamento de mensalidade a colônia é percebido como uma ação de pagar os direi-

tos, sendo esta a condição para o recebimento dos direitos na forma de bens, de dinheiro. Tan-

to o sindicato como a colônia são entendidos por ele como extensões do governo. Nesse con-

texto, o direito é algo ofertada pelo governo ao pescador porque este pagou a mensalidade. O 

direito é algo que se paga e só retribuído mediante este pagamento.   

 Pesquisando entre os trabalhadores da “plantation” açucareira pernambucana, Sigaud 

(1979) identificou essa mesma associação entre pagar para receber direitos. Como comenta a 

autora: 

[...] Os direitos, na representação dos trabalhadores, embora tenham sido “concedi-

dos” por Miguel Arraes e existam as leis que os confirmem, não são “naturais”, nem 

automáticos. Assim, segundo eles, não basta ter um contrato de trabalho assinado, 

ou melhor, a carteira profissional assinada para ter direitos. É preciso, ainda segundo 

os trabalhadores, que se pague por eles. O pagamento dos direitos, na representação 

dos trabalhadores, consiste em pagar o Sindicato, mais especificamente, consiste na 

mensalidade que pagam enquanto associados quer através do desconto em folha de 

pagamento, quer diretamente na sede do Sindicato (SIGAUD, 1979, p. 224).  

 

 Tanto para o caso estudado por Sigaud, como para o relato de Ribamar, a relação do 

trabalhador com o Sindicato e do pescador com a Colônia é uma relação que imbrica direitos 

e dinheiro em seu funcionamento, uma relação “despessoalizada”, pois já não são pessoas que 

as operam, mas instituições como o governo, e “monetarizada”, na qual as trocas são operadas 

por meio do dinheiro. No caso de Ribamar, diferencia-se, assim, da relação de morada com os 

Silva marcada pela pessoalidade do encontro com o dono de terra em sua fazenda ou durante 

suas andanças pelos povoados e pela troca não monetária de acesso à terra em troca de voto.  
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Figura 23 – Circuito de trocas entre pescador e governo com intermediação da Colônia 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor, 2019. 

 

 

 É contando sobre a mudada da casa de palha, qualificada como sofrida, para a casa de 

alvenaria, qualificada como melhorzinha,  que Ribamar caracteriza o presente em oposição ao 

passado.  

Aí deu a mudada da casinha sofrida pra uma mais melhorzinha do tijolo, da telha. 

Hoje, diz que bom é o tempo do passado, mas com toda a ruindade, bom é hoje. 

Porque de primeira, as coisas eram muito difíceis. A gente tinha muita dificuldade de 

resolver os problemas da gente. Tinha uma pobreza que não tinha tamanho. A casa 

da gente era de palha, porque não tinha condição  E além de não ter condição, não 

tinha permissão dos donos, dos donos da Pedra do Sal. A gente fazia uma casa, era 

tapado de palha em cima e embaixo. Hoje, Raphael, hoje melhorou mais, graças a 

Deus, (…) a gente já tem uma casinha melhor, tanto as angústias dos donos de terra 

acabou, acabaram as forças [dos donos de terra], tá melhor, graças a Deus.  

 

- Hoje em dia, na Ilha Grande, na Pedra do Sal, o morador ainda tem que pedir per-

missão para os Silva se quiser construir uma casa? 

 

- Não. Hoje ele acabaram as forças deles (…). Hoje você não quer mais fazer uma 

casa de taipa porque te dá muita despesa. Sabe nem por onde você começar uma ca-

sa de taipa [risos]. Saí é mais caro [risos]. Você parte logo é pro comércio, lá você 

vai pro depósito de construção e aí você compra o seu material, paga lá o combinado 

de não sei quantas vezes, 8, 9, 10 vezes. Graças a Deus que melhorou. Acabou a si-

tuação, era assim como um cativeiro. Hoje a família Silva não tá mais. Ainda tem 

aqui um deles, Roberto Pilim, esse homem é mais do que falta de ar. Persegue o po-

bre. Mas a vista do que era ele se afrouxou muito, não é mais o poderoso que era 

não (Entrevista com Seu Ananias em sua casa, 3 de setembro de 2016). 

 

 No relato de Ribamar, o passado é pensado como um tempo de não ter condição, de 

pobreza e dificuldade e o presente como um tempo bom, apesar das ruindades que também o 

constitui. Dessa maneira, ao discorrer sobre as formas assumidas pela casa, o interlocutor 
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segmenta o tempo. A casinha sofrida, a feita de palha, condensa para Ribamar o tempo do 

cativeiro113, marcado pela perseguição do dono de terra ao pobre. A casinha melhor, feita de 

telha e tijolo, representa um tempo bom, um tempo em que o morador compra e contrata pe-

dreiro com o dinheiro do seguro. O fim do cativeiro significou o afrouxamento de Roberto 

Pilim, que não é mais poderoso como era. Esse enfraquecimento dos Silva foi acompanhado 

pela inserção do morador em relações com as instituições da sociedade nacional que passaram 

a ser intermediárias entre os moradores e o governo, posição anteriormente ocupada pelos 

Silva enquanto políticos.  

 

4.6.5 Depois do cativeiro 

 

 Se por um lado, o término da relação de morada durante os anos 2000, exímio o povo 

da Pedral da mediação dos Silva em relação aos usos possíveis do território ilhéu, por outro 

lado, o enfraquecimento dos antigos donos de terra abriu a possibilidade de qualquer um cons-

truir habitações no lugar, o que resultou em um aumento desordenado no lugar de casas de 

pessoas de fora. 

- Hoje em dia, uma pessoa pra construir a casa, ainda tem que pedir aos Silva? 

- Não, hoje não. Hoje eles não tem mais esse poder que as pessoas vão pedir mais 

não, mas foi outro problema, que, hoje em dia, o próprio morador ou uma parte dela, 

é uma coisa assim que eu fico muito triste, vendem um pedaço de terra pra outras 

pessoas de fora, tão dando os seus direitos na verdade, né, e aí esse é outro 

problema. Cresceu muito, um aumento assim, desordenado, assim, tipo casa que 

não é da população nativa 

- Gente que aluga, compra pra passar férias? 

- É, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, num sei mais daonde. Aqui a maioria ali é 

de mansão, a gente tem uma vila ali só de mansão! Só casona, e o mais, assim, que 

o morador vendeu. 

- E foi pra onde esse morador que vendeu? 

- Ele vem recuando, ele saiu de lá e vem mais pra cá, aquelas casas que nós tinha 

mais perto da praia, a maioria dos morador pegaram assim, aqueles morador que 

não tem amor nenhum pra terra, porque existe isso, eles lotearam, e venderam. E aí 

assim, aí vem mais pro centro da comunidade e vem se aglomerando uns em cima 

dos outros, então, assim, hoje em dia eu vejo assim quem curte a Pedra do Sal é 

quem chega de fora, porque o morador tá em conflito, né, porque o meu vizinho 

aqui, eu tenho uma vizinha bem aqui do lado, ela pegou, perdeu um pedaço que ela 

tinha, que ela podia ter loteado pros filhos dela, pro futuro né, assim, que eles 

teriam aonde morar, e agora ela quer uma área e ela não tem. Né, eu tenho uma área 

aqui, tenho a minha casa, mas a maioria vai casar, a maioria vai precisar fazer a 

casa dela, né, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, hoje não se pede mais aos 

Silva, mas em compensação criou essa questão da especulação imobiliária aí, desse 

negócio, dessa grilagem de terra, que é um conflito que acho que não acaba nunca 

(Entrevista com Norma. Destaques meus.) 

 

 
113 Para uma reflexão em torno da categoria “cativeiro”, de uso frequente entre populações rurais do Brasil, 

consultar. VELHO, Otávio. O cativeiro da Besta-fera. In: VELHO, Otávio. Besta-Fera: recriação do mundo. 

Ensaios de crítica antropológica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995.   
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 Do ponto de vista de Norma, lotear e vender um pedaço de terra é uma maneira de 

dar os direitos a essas pessoas e, assim, perder o acesso à terra, que depois de décadas poderia 

ocorrer sem o poder dos Silva. O advérbio fora indica a externalidade ao povoado dessas pes-

soas. O seu oposto “ontológico” naquele universo social é o nativo, o que nasceu, cresceu ou 

se criou no lugar. O território que se constitui, assim, após a relação de morada, é agora um 

território habitado por nativos e por pessoas de fora. Estes estão se fixando na praia com man-

sões e recuando os moradores para o centro da comunidade, no sentido geográfico do termo, 

produzindo, assim, um movimento de nativos que vão se aglomerando uns em cima dos ou-

tros. Essas mansões são o oposto da casa da população nativa. 

 Em sua fala, Norma qualifica esse morador que loteia e vende como aquele que não 

tem amor nenhum pra terra, algo que a deixa triste. Contudo, não é a loteação em si que a 

entristece, mas o lotear para pessoa de fora, pois isso significa perder terra. Já lotear para os 

filhos é valorado positivamente como uma maneira de garantir a permanência da família no 

lugar, pois ecoando o ditado popular, “quem casa quer casa”, mais cedo ou mais tarde, a famí-

lia cresce e precisa de mais espaço. Para Norma, ter um pedaço de terra é um meio de assegu-

rar a permanência dos parentes no povoado no futuro.  

 Nesse fragmento de entrevista, Norma mobiliza diversas temporalidades para explicar 

a “situação fundiária” da Pedra do Sal ao pesquisador: o passado como um tempo de pedir 

morada, o presente como um tempo de vender e lotear e o futuro que vai sendo desenhado 

pelo morador que vende e loteia como um tempo de perder direitos, de perder a terra para 

pessoas de fora. Nessa formulação de Norma, o futuro do nativo é marcado por querer uma 

área para morar, mas não mais tê-la. 

 Lotear e vender é um movimento duplo, pois ao mesmo tempo que territorializa quem 

é externo ao povoado (recuando o morador para centro da comunidade, os aglomerando), tira 

a possibilidade das próximas gerações dos atuais moradores terem onde morar. Lotear e ven-

der é, assim, percebido no longo prazo, como um movimento de desocupação do território 

pela população nativa.  

 

4.7 Mandonismo e patronagem na sociogênese da relação de morada 

 

 Ao longo desta parte, procurei descrever ao leitor a instituição, o funcionamento e o 

declínio da relação de morada entabulada entre agregados e donos de terra na Pedra do Sal. 

Meu objetivo foi demonstrar como esse tipo de relação, enquanto durou, mediou os usos pos-

síveis e impossíveis da terra e do terreno pelos moradores do lugar. Como nas relações desse 
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tipo, existentes em contextos como o brejo, a mata e o sertão, a relação de morada na praia 

estruturou-se a partir de trocas entre aqueles que possuíam e aqueles que não possuíam terra. 

Contudo, a especificidade desse tipo de relação na Pedra do Sal, residiu no fato do agregado 

trocar o seu voto e os de sua família pelo acesso à terra.  

 Assim, não havia a troca de dias de trabalho ou de produtos do trabalho por esse aces-

so, como era comum em outras situações, o que “liberou” o morador da Pedra do Sal de com-

promissos de trabalho com os Silva114. Entretanto, tal troca estabeleceu a lealdade política do 

povo da Pedral à chefia política silvista durante a maior parte do século XX. Para morar no 

lugar, era necessário pedir permissão aos Silva, o que implicava na execução do ritual de pe-

dir morada, onde eram firmados os termos da troca de acesso a terra por lealdade política. A 

quebra dessa regra da morada, acarretava destruição da moradia construída no lugar sem a 

permissão dos Silva. 

 Esse circuito de trocas estabeleceu, assim, o funcionamento da patronagem silvista no 

povoado e em Ilha Grande. Contudo, para esse esquema de patronagem ter se desenvolvido, 

foi necessário primeiro ter se estabelecido o domínio dos Silva sobre as terras da ilha. Tal 

domínio estabeleceu-se, por volta do início do século XX, com João Silva, um juiz de direito 

que tendo herdado de seu pai algumas fazendas na ilha, passou a tentar expandir sua posse de 

terras visitando núcleos de habitações de pescadores e se autodeclarando para elas como o 

dono das terras da ilha.  

 Como demonstrei nesta parte do texto, a instituição da relação de morada baseou-se na 

posse extralegal das terras por João Silva, pois foi somente em 1989 que os Silva foram reco-

nhecidos legalmente como foreiros. Tal reconhecimento legal do aforamento foi interpretado 

pelos moradores como viabilizado pela influência política da família junto ao governo federal, 

pois a essa altura, membros da terceira e quarta geração dos Silva, isto é, os filhos e netos de 

João Silva, encontravam-se ou já haviam ocupado cargos políticos como vereador, prefeito, 

governador, deputado e senador. Assim, o mandonismo de João Silva e a patronagem de seus 

descendentes em relação aos moradores da Pedra do Sal e de Ilha Grande de Santa Isabel, 

pode ser caracterizada como um tipo de dominação tradicional assentada na posse extralegal 

de terras durante a maior parte do século XX. 

 A territorialidade pedral na situação de morada fora marcada por um uso “livre” da 

terra para a atividade extrativista e por uma forte regulação do uso do terreno pelos Silva, isto 

 
114 Vale frisar que esse tipo de relação de morada na praia se restringiu aos moradores da Pedra do Sal, pois 

naqueles povoados da ilha localizados para além da praia, seus moradores experimentaram uma relação de 

morada do tipo mais comumente existente no Nordeste rural brasileiro e estudada nas ciências sociais, isto é, 

uma relação em que o acesso a terra era trocado por tempo ou produtos de trabalho. 
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é, enquanto o uso de matas, lagoas e praia não sofria uma estreita regulação, o mesmo não 

ocorria com o uso do espaço da casa e do sítio. Neste tipo de espaço, o morador teve que obe-

decer às regras da morada quanto à possibilidade de construção de casa, o tipo de material 

usado nessa construção e a restrição a criação de animais, como o porco. Dessa forma, a apro-

priação do território ilhéu pelos moradores no contexto da situação de cercamento, desenvol-

veu-se entre a “liberdade” na terra e a “vigilância” no terreno.  

 

Figura 24 - Territorialidade pedral na situação de morada 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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5. MORADORES E EMPRESAS 
 

“Atualmente, nestas minhas redondezas, a melhor parte 

das terras não consiste em propriedade privada; a paisa-

gem não tem dono, e o caminhante desfruta de relativa 

liberdade. Mas é possível que chegue o dia em que as 

terras sejam fracionadas nas chamadas áreas de lazer, 

nas quais apenas uns poucos usufruirão de um lazer es-

treito e exclusivo – nesse dia, as cercas se multiplicarão, 

bem como armadilhas pega-ladrão e outras engenhocas 

concebidas para confinar os homens à estrada pública; 

nesse dia, caminhar sobre a superfície da terra de Deus 

será interpretado como a invasão da propriedade de al-

gum cavalheiro.” (Henry David Thoreau, Caminhar 

[1862], 2012).  

 

 

 Esta parte divide-se em quatro capítulos, nos quais descrevo a relação dos moradores 

com as empresas de turismo (Ecocity) e de energia (Engie e Omega), por lá instaladas a partir 

dos anos 2000. Meu objetivo é compreender como as relações estabelecidas pelo morador 

com as empresas, seus funcionários e vigias, incidiram sobre a apropriação da terra e do ter-

reno na Pedra do Sal.  

 Assim, esta parte foi organizada de maneira cronológica, a partir das fases da “chega-

da” (2005-2013), da “instalação” (2008-2013) das empresas e da “convivência” (2008-2019) 

dos moradores com elas. No primeiro capítulo, dedico-me a apresentar como a chegada da-

quelas empresas ocorreu a partir da venda ou arrendamento das terras da ilha pelos Silva e 

como essa chegada está relacionada ao fenômeno global da “corrida por terras”. Já no segun-

do capítulo, descrevo a fase da instalação das empresas como marcado por um circuito de 

trocas entre estas e os moradores e entre estes e os funcionários daquelas, fase na qual tais 

trocas ensejaram práticas de colaboração entre a comunidade e a empresa.  

 No terceiro capítulo, abordo a fase da convivência. Se os capítulos anteriores desta 

parte, funcionaram como uma espécie de contextualização de um período marcado pela che-

gada e instalação de empresas na ilha, neste capítulo dedico-me a compreender essa fase de 

convivência como marcada por práticas de negociação e de resistência às empresas e argu-

mento que tais práticas foram uma forma de os moradores continuarem a se apropriar das ter-

ras de uso comum num período em que estas passaram a ser expropriadas para a geração de 

energia eólica.  

 Neste capítulo, trago ao leitor o ponto de vista pedral sobre essa fase de convivência, e 

a partir dele busco pensar questões como a ideia de natureza entre os moradores, o conflito 
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ambiental territorial e a invenção de uma tradição pedral no transcurso das resistências e ne-

gociações com as empresas. 

 

5.1 A chegada das empresas (2005-2013)  

 

A máquina chegou uma tarde, quando as famílias esta-

vam jantando ou acabando de jantar, e foi descarregada 

na frente da prefeitura. Com os gritos dos chofres e seus 

ajudantes (a máquina veio em dois ou três caminhões), 

muita gente cancelou a sobremesa ou o café e foi ver 

que algazarra era aquela. Como geralmente acontece nas 

ocasiões, os homens estavam mal-humorados e não qui-

seram dar explicações, esbarravam propositalmente nos 

curiosos, pisavam-lhe os pés e não pediam desculpa, jo-

gavam pontas de cordas sujas de graxa por cima deles, 

quem não quisesse se sujar ou se machucar que saísse 

do caminho. (José J. Veiga, A estranha máquina extra-

viada, 1967). 

 

5.1.1 Pedra do Sal apavorada  

  

 Em 2005, o empresário espanhol Juan Ripoll Mari destinou 6.208 hectares de terras 

que havia adquirido dos Silva para construir um resort de luxo em Ilha Grande de Santa Isabel 

(MILANO, 2015). A Ecocity, de Mari, foi a primeira empresa a chegar à ilha115. Os rumores 

sobre a chegada começaram a circular por volta daquele ano em toda a ilha e continuaram até, 

pelo menos, o ano de 2008, quando em cinco de agosto se realizou a primeira audiência pú-

blica entre os moradores e empresários do setor imobiliário e de turismo (MILANO, 2015). 

Esse período foi narrado por meus interlocutores como um momento de “insegurança territo-

rial” (MENEZES, 2016), baseado no temor da perda das casas para as empresas.  

 Entre 2005 e 2008, os burburinhos informavam sobre um projeto de turismo residenci-

al, que incluiria campo de golfe entre outras infraestruturas destinadas a atender um público 

detentor de alto poder aquisitivo. Mesmo após a audiência pública, ainda circulavam os rumo-

res de um possível “deslocamento compulsório” (HAESBAERT, 2004)116 dos moradores para 

outras regiões da ilha. O relato, datado de 2009, do advogado da Associação de Moradores da 

Pedra do Sal é uma peça ilustrativa do “estado de ânimo” dos ilhéus sobre a chegada da Eco-

city ao lugar.    

 
115 A empresas de geração de energia eólica chegariam apenas a partir de 2008 e lograriam mais êxito do que os 

resorts em se fixarem no lugar. 
116 Por deslocamento compulsório estou compreendendo um processo de desterritorialização, ou seja, a perda de 

espaços de moradia, trabalho e vida dos habitantes da Pedra do Sal em decorrência da instalação de 

infraestruturas como os resorts ou, como descreverei mais à frente, os parques eólicos (HAESBAERT, 2004). 
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Venho informar, na condição de advogado da Associação de Moradores da Comuni-

dade Pedra do Sal, a real situação do caso ECOCITY BRASIL. Em verdade, ao con-

trário do que pensam algumas famílias endinheiradas, que conseguiram o aforamen-

to das terras da União localizadas na Ilha Grande de Santa Isabel, esta é patrimônio 

do povo brasileiro e não pode ser vendida. Ocorre porém que a empresa ECOCITY 

BRASIL, vendendo a ilusão de se implantar empreendimento turístico bilionário, 

vem objetivando adquirir os aforamentos acima citados destas poucas famílias, que 

jamais utilizaram devidamente as terras da União. Ocorre, porém, como é de conhe-

cimento público, ao longo de décadas foram surgindo as Comunidades da Pedra do 

Sal, Canto do Igarapé, Labino, Vazantinha, entre outras, sem que no entanto o SPU - 

Serviço do Patrimônio da União regularizasse a posse de fato das milhares de famí-

lias ocupantes. A empresa ECOCITY BRASIL anunciou que estava adquirindo parte 

das terras da Pedra do Sal em compensação a negócio jurídico de transferência de 

aforamento da Família Silva. Tal fato deixou toda Pedra do Sal apavorada, sendo 

que após inúmeras reuniões, inclusive com Audiência Pública da Assembleia Legis-

lativa, a Empresa Ecocity tranquilizou todos os moradores, afirmando que jamais fo-

ra sua intenção a retirada dos mesmos da citada comunidade. Em decorrência de tais 

fatos e após séria organização, protocolamos pedido de CANCELAMENTO DOS 

AFORAMENTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE PEDRA 

DO SAL, pedido que se encontra no SPU - Serviço do Patrimônio da União e bene-

ficiará mais de quinhentas famílias que lá residem. Se depender da luta da Comuni-

dade Pedra do Sal esta continuará pertencendo ao povo parnaibano. Outras informa-

ções prestarei em momento posterior. Advogado Laércio Nascimento (Laércio Nas-

cimento, 21 de setembro de 2009. 

http://carlsonpessoa.blogspot.com/2009/09/ecocity-e-pedral-praia-da-pedra-o-

sal.html) 

  

 Como foi descrito anteriormente nesse texto, a Pedra do Sal tem seu território em ter-

ras da União que foram aforadas e cedidas à família Silva no ano de 1989. Anteriormente a 

esta data, tal família exerceu um domínio sobre as terras da Ilha que não era respaldado pelos 

códigos jurídicos da sociedade nacional, mas baseado no mandonismo do Silva velho, que 

inaugurou uma relação de morada com os habitantes da ilha no início do século XX. Em se-

guida, seus descendentes, que se tornaram políticos locais e nacionais, estabeleceram uma 

relação de patronagem com os moradores na qual o acesso à terra estava condicionado a leal-

dade aos candidatos da família Silva nos pleitos eleitorais.  

 A concessão de aforamento aos Silva negou qualquer reconhecimento à histórica ocu-

pação da Ilha pelas famílias pedral (ROCHA et al, 2015). Em 1992 foi feito um primeiro pe-

dido de cancelamento pelo então prefeito Mão Santa, o qual foi negado (BRASIL, s/d). Na 

segunda metade dos anos 2000, a família Silva transferiu o aforamento conquistado em 1989 

sobre diversas glebas da ilha para o grupo Ecocity, formado pelas empresas Ecocity do Brasil 

Projetos Turísticos e Ecológicos Ltda e World Ecologic Center Projetos Turísticos e Ecológi-

cos S/A, ambas pertencentes Juan Mari (MILANO, 2015; BRASIL, s/d).  

 Se num primeiro momento a chegada da Ecocity deixou a comunidade apavorada e 

estabeleceu um estado de insegurança territorial entre seus moradores, num segundo momen-

to, estes acionaram uma estratégia no campo jurídico: o pedido à Secretaria do Patrimônio da 
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União de cancelamento dos aforamentos da família Silva e, por conseguinte, a regularização 

fundiária da Pedra do Sal. Os moradores estavam lidando naquele momento com as conse-

quências de o aforamento ter sido concedido anos atrás à família Silva. O pedido de regulari-

zação fundiária foi, então, uma tentativa de reaver o reconhecimento da posse de fato daque-

las famílias, invisibilizada em 1989.  

 A chegada da Ecocity reanimou antigas querelas no povoado. Mais uma vez, os mora-

dores destacavam a ilegitimidade de tal aforamento, contraponto a posse de fato do morador 

com a não utilização devida das terras pela família Silva. Contudo, apesar da séria organiza-

ção da comunidade na elaboração de uma resposta jurídica aos rumores de desapropriação, o 

povo da Pedral não teve uma resposta da Secretaria do Patrimônio da União a tempo de can-

celar os aforamentos. As negociações entre os Silva e Juan Mari ocorreram sem maiores óbi-

ces, com o grupo Ecocity recebendo a transferência de diversas “glebas” da ilha para seu do-

mínio. 

  

Tabela 4 - Áreas sob aforamento do grupo Ecocity em Ilha Grande117 

 
Localidade Área Processo Administrativo  

 

Labino 

 

117,26 ha 

 

nº 04911.000431/2008-10 

 

Cotia 

 

614,09 ha 

 

nº 04911.000429/2008-41 

 

Cotia 

 

840,449 ha 

 

nº 04911.000430/2008-75 

 

Azedo 

 

 

434,2 ha 

 

nº 04911.000432/2008-64 

Barra das Canárias 1.404,454 ha 

 

nº 17339.000267/00-79 

Total 3.410,453 ha  

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Brasil (s/d) 

 

 Nota-se, a partir da tabela, que o total da área sob o aforamento da Ecocity é quase a 

metade do que afirmou Milano (2015) ser o total das terras adquiridas pela grupo de Juan Ma-

ri em Ilha Grande (6.208ha). Contudo, o chefe da Secretaria do Patrimônio da União no Piauí, 

Marconi de Macêdo Rodrigues, especula que “uma área atualmente cadastrada sob o Registro 

Imobiliário Patrimonial nº 1153.0100402-61, em nome de João Tavares Silva Filho, foi trans-

ferida ao Grupo Ecocity, sem, contudo, haver qualquer formalização no âmbito desta SPU/PI 

neste sentido” (s/d, p. 04). Se assim for, essa área cujo aforamento fora transferido a Ecocity 

 
117 Os dados para a confecção dessa tabela foram coletados de BRASIL. RODRIGUES, Marconi de Macêdo. 

Relatório sobre os procedimentos adotados para Regularização fundiária do distrito da Pedra do Sal - município 

de Parnaíba. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria do Patrimônio da União. 

Superintendência no Estado do Piauí: Parnaíba, s/d. 
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pode corresponder aos 2.797,547ha faltantes no total da área pertencente a Juan Mari, segun-

do os dados registrados por Milano (2015).  

 A transferência de aforamento para a Ecocity implicou em uma nova configuração no 

regime de posse das terras da ilha. O domínio territorial dos Silva passou por um primeiro 

fracionamento e a ilha ganhou novos donos de terra. Se o início do século XX foi marcado 

pela chegada a ilha do Silva velho a cavalo, que inaugurou a relação de morada com os habi-

tantes da Pedra do Sal, Labino entre outros povoados, os descendentes desses habitantes lida-

ram no início do século XXI com um outro tipo de chegada e com outro dono de terras.  

 

5.1.2 Land rush: contexto global e perspectiva local 

 

 Desde a chegada à ilha em 2005, o grupo empresarial Ecocity adquiriu quase 45% das 

terras do lugar através de transações em torno da transferência do aforamento entre os Silva e 

o grupo de Mari118 (MILANO, 2015). A aquisição de terras em Ilha Grande pela espanhola 

Ecocity se insere no contexto da bolha imobiliária dos anos 2000, que estourou em 2007 nos 

Estados Unidos. Entre o início e o estouro da “bolha”, ocorreu movimentos puramente espe-

culativos cujo objetivo era comprar a preço baixo terrenos, licenças de construção ou casas 

para vender o mais rápido possível e pelo maior preço (MILANO, 2015)119. 

 A chegada da Ecocity ao litoral do Piauí esteve condicionada ao primeiro embargo que 

sofreu um outro projeto dessa mesma empresa, o Nova Atlântida. Em novembro de 2004, o 

grupo espanhol instalaria na Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, localizada no 

município de Itapipoca, no estado do Ceará, um empreendimento imobiliário de 3.126 hecta-

res e avaliado em R$ 15.000.000.000,00. Como observa Milano (2015), a ação da Ecocity 

demonstra a flexibilidade das estratégias de territorialização elaborada pelos grupos detento-

res de capitais imobiliários na busca de lugares onde investir com melhores chances de bene-

fícios. A ação da empresa espanhola também pode ser contextualizada no âmbito da corrida 

global por terras que marcou a primeira década do século XXI.     

 
118 Para um estudo sobre empreendimentos turísticos imobiliários no nordeste brasileiro, consultar SOUZA, 

Plínio Guimarães de. et al, Do turismo residencial aos complexos turísticos imobiliários: a apropriação da zona 

costeira do nordeste brasileiro pela atividade turística imobiliária. Ambiente & Sociedade, São Paulo v. XIX, n. 3 

n p. 177-198 n jul.-set. 2016. Para uma reportagem sobre a Nova Atlântida e os índios Tremembé, consultar 

BARROS, Ciro. Pública. 30 de janeiro de 2015. No Ceará, terra dos Tremembé é ameaçada por resort espanhol.  
119 Em 2003, o Fundo Monetário Mundial, através de seu relatório bianual World Economic Outlook, alertava 

sobre as possíveis consequências do estouro dessa “bolha”, que de fato “estourou” em 2007. Para mais 

informações, consultar. International Monetary Fund, World Economic Outlook: a survey by the staff of the 

International Monetary Fund. 2003.   
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 Autores da economia política agrária tem usado termos como “land rush” e “land gra-

bbing”, respectivamente “corrida” e “estrangeirização” de terras em português,  para caracte-

rizar o fenômeno da “global land rush” iniciado por volta de 2006-2008120 e operada por in-

vestidores de empreendimentos internacionais diversos, que nas primeiras décadas do século 

XXI adquiriram terras ocupadas historicamente por camponeses e povos tradicionais em paí-

ses da África, Ásia, América Latina e Caribe. Entre 2003 e 2006, os bancos já se preocupa-

vam com os sinais da crise financeira que eclodiria em 2007-2008 e orientaram os investido-

res a direcionarem seus capitais para a aquisição de terras e imóveis como uma aposta para 

altos retornos financeiros121 (SASSEN, 2016). 

Uma mudança importante teve início em 2006 e foi marcada por um rápido aumento 

no volume e na expansão geográfica das aquisições estrangeiras de terra, bem como 

na diversidade dos compradores. Estima-se que mais de 200 milhões de hectares de 

terra tenham sido adquiridos por governos e empresas estrangeiros entre 2006 e 

2011. Grande parte das terras compradas localiza-se na África, mas uma porção cada 

vez maior está na América Latina e, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guer-

ra Mundial, em vários países da Europa e da Ásia, principalmente Ucrânia, Laos e 

Vietnã. Os compradores estão cada vez mais diversificados: são originários de paí-

ses que vão desde a China até a Suécia, e são empresas de setores tão diferentes 

quanto a biotecnologia e as finanças (SASSEN, 2016, p. 99). 

 

 Em 2010, o Banco Mundial fez uma avaliação sobre “terras disponíveis” no mundo e 

concluiu que a área, à época, “não cultivada” que não é “florestal” e nem “protegida” e povo-

ada com menos de 25 pessoas/km2 representava 446 milhões de hectares (WHITE et al, 2012, 

p. 632). Tal diagnóstico apresentou, assim, a dimensão das terras que podiam ser “integradas” 

em fronteiras econômicas diversas, desde a produção de alimentos, a geração de energia ou 

construção de infraestruturas.  

 White et al (2012, p. 631) afirmaram que a justificativa para investimentos em larga 

escala em terras foi apresentado em torno de uma série de “narrativas de crise”, ligadas à “es-

cassez crescente” e a uma “catástrofe iminente”. O pressuposto era que a solução para possí-

veis crises alimentares, energéticas e climáticas consistia em capturar os potenciais das cha-

madas terras “marginais, vazias e disponíveis” em todo o mundo. Com maior frequência o 

 
120 Não há um consenso entre os estudiosos sobre o início da “land rush”. Sassen (2016) demarca o ano de 2006 

(2011), Arezki et al (2011) escolheram o período 2007-2008, associando a subida do preço das commodities 

agrícolas e Flexor e Leite (s/d) a associam ao pós-crise de 2008. O Banco Mundial, em estudo de 2010, 

demarcou que a demanda mundial por terras tem subido, especialmente a partir de 2008, tornando-se um 

fenômeno global (BANCO MUNDIAL, 2010). De toda maneira, no geral, os autores concordam que a land rush 

se relaciona com a “crise de 2008”, seja aos seus momentos pré-crise, como Sassen, ou  pós-crise, como Flexor e 

Leite. Os autores caracterizam o fenômeno como um processo de aquisição de terras do Sul Global por 

corporações do Norte Global. Por esse motivo, tomo como referência a global land rush como fenômeno 

iniciado por volta do período 2006-2008.  
121  Como destacam Flexor e Leite, “chamam atenção, no entanto, os investimentos do setor financeiro, 

historicamente avesso à imobilização de capital, especialmente na compra de terra, um mercado caracterizado 

pela baixa liquidez”. 
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processo de estrangeirização de terras (land grabbing) ocorreu em situações nas quais a  po-

pulação local não detinha direitos formais sobre o território, como é o caso dos moradores da 

Pedra do Sal, mas também ocorreu em toda uma gama de regimes de propriedade, desde ter-

ras públicas, terras de uso comum até terras privadas, inclusive em muitas terras de reforma 

agrária (WHITE et al, 2012, p. 637).  

 Dona Norma, à época presidente da Associação de Moradores e Pescadores da Pedra 

do Sal, comentou para mim sobre a chegada da Ecocity ao povoado como um momento de 

intensa atividade da comunidade.  

Nessa época um dos gestores dessa Ecocity me chamou no escritório e disse que ia 

remanejar as famílias pra um loteamento. O nome do loteamento era até Loteamento 

Senador Alberto Silva, com água encanada, com parquinho, com num sei o quê. Aí 

na época eu fiquei “meu deus, o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que 

eu vou dizer pra comunidade?”. A gente reuniu a comunidade toda. Esse foi um 

momento que eu disse assim, agora a comunidade temeu, então a comunidade veio 

toda! Aí eu fiquei muito feliz. E aí a gente conseguiu embargar. Na época em que 

houve as audiências públicas, nós fizemos manifestações aqui, fizemos um 

domingão socioambiental onde a gente reuniu as comunidades da Ilha e Parnaíba. 

Muita gente. Grupos culturais. A gente fez uma grande caminhada, foi pra mais de 

mil pessoas nessa caminhada. (Dona Norma) 

 

 

 Como em outras situações descritas na literatura dos conflitos territoriais sobre a im-

plantação de empreendimentos econômicos em terras tradicionalmente ocupadas (ZHOURI, 

2010, 2012), o povo da Pedral não foi previamente consultado sobre a instalação dos resorts 

da Ecocity. A conversa do gestor da empresa com Norma foi um aviso sobre a remoção dos 

moradores e não uma consulta122. Seu Zé Garoto, morador da Pedra do Sal desde os anos 

1980, rememora a chegada da empresa como um momento de dificuldade, briga e reunião.  

  

- O senhor se lembra como foi a chegada dessas empresas aqui? 

- Na verdade, quando elas apareceram, foi um debate muito grande. A gente passou 

uma dificuldade muito grande. [...] É como isso aqui, foi muita briga, briga assim, 

em termos de reunião, de ajuda de todas as comunidades. [...] E foi muito difícil, foi 

uma briga muito grande. Que eles queriam tirar o pescador aqui. Isso aqui era pra 

passar o rodo. Aí botava a gente lá pra aquela região. E isso aqui ficava só pra em-

presa. Aí moço, mas foi dolorido. 

- O pessoal não quis sair daqui não? 

- Não, ninguém quis, não aceitou de jeito nenhum. 

- Eles ofereceram só o lugar ou ofereceram indenização? 

- Nada de indenização, era só mesmo o lugar. E a gente mesmo com indenização, 

nós não queríamos ir. Porque quem tá num cantinho desses, numa paz dessa aí. A 

gente se bateu de mais, sofreu muito, muito mesmo. E todo dia reunião (Entrevista 

com Zé Garoto em sua casa, grifos nosso).  

 

 
122 A primeira audiência pública que informou aos moradores sobre a instalação do resort, ocorreu três anos 

despois das aquisições de terras, em cinco de agosto de 2008 (MILANO, 2015).  
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 Uma série de acontecimentos contribuíram para inviabilizar os planos da Ruan Ripoll 

Mari e sua Ecocity em Ilha Grande. Houve uma mobilização por parte dos moradores em ma-

nifestações de rua contra a instalação por sentirem-se ameaçados de perder terras. O resort de 

luxo projetado pela Ecocity era “faraônico” e exerceria um impacto tão avassalador nos ecos-

sistemas da Ilha que ele foi embargado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), 

mas somente em 2009, através de uma “ação cautelar inominada” que suspendeu o licencia-

mento ambiental da obra que visava ocupar aqueles 6.208 hectares de Ilha Grande adquirido 

dos Silva, incluindo aí tradicionais áreas de uso dos moradores como mangues, lagoas e matas 

(MILANO, 2015).  

 

5.1.3 Juan Mari e os Silva: do fracionamento à estrangeirização das terras 

 

 Em julho de 2007, Juan Mari abriu a Ilha Grande Investimentos Imobiliários S/A123.  

Através dessa “sociedade anônima fechada” destinada a “compra e venda de imóveis pró-

prios”, Mari passou a negociar lotes de terra com os Silva e, posteriormente, após o embargo 

do resort, os lotes adquiridos foram negociados com outras empresas turísticas e imobiliárias, 

como a Ecoland e a Pure Resorts, que buscavam instalar empreendimentos mais “modestos” 

em relação ao da Ecocity124.   

 No estudo “Eran bichos de siete cabezas: una isla del Delta del Parnaíba en la mira 

de la promoción turística transnacional”, Claudio Milano pesquisou o processo de aquisição 

de terras pelas empresas de turismo. A partir de entrevistas com membros da família Silva, o 

antropólogo italiano revela como os Silva negociaram as terras, fracionando, assim, a posse 

que detinham através do aforamento concedido em 1989. O trabalho de Milano também traz 

informações valiosas para compreender o que nomearei aqui de “mercadificação das terras” 

(HARVEY, 2010) da ilha, que passaram por um processo de transformação de “terras de tra-

 
123 Em agosto de 2007, a imprensa divulgou que a Polícia Federal brasileira passara a investigar a origem das 

fontes que financiaram o projeto Nova Atlântida. O grupo empresaria de Mari foi investigado pelo Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda, por suspeita de lavagem de dinheiro do 

crime organizado internacional. Um relatório do Coaf indicou movimentações financeiras suspeitas do 

presidente da Nova Atlântida, Juan Mari. O documento ainda citava uma investigação colaborativa das polícias 

da Suíça, França e Itália, datada de 1991, na qual um agente suíço acusava Ripoll Mari de reciclagem de 

“dinheiro sujo” do narcotráfico, da máfia italiana e do terrorismo. O Coaf concluiu que o grupo de Mari não 

tinha recursos para bancar os custos de um empreendimento que buscava construir 27 hotéis cinco estrelas, seis 

condomínios residenciais e três campos de golfe. 
124 Em julho de 2015, iniciou-se a construção da primeira estrutura do resort da Pure Resort, após cerca de 40 

dias do recebimento da Licença Prévia expedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMAR). Tratava-se de uma estrutura em concreto armado, o muro que dará acesso ao portal de entrada do 

resort. Contudo, até 2019, período em que encerrei o trabalho de campo para este texto, nenhum resort havia sido 

construído na Pedra do Sal. O que existia de fato era apenas placas que anunciavam as futuras instalações de 

empreendimentos da Pure Resorts.  
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balho” (dos coletores de caju, catadores de caranguejo e pescadores) para “terras de negócio” 

(MARTINS, 2010) dos Silva e empresários do setor imobiliário e de turismo. 

 Pode-se dizer que o domínio das terras da ilha passou por três grandes fracionamentos. 

A “gleba” Ilha Grande foi inicialmente repartida entre sete herdeiros da família Silva. Estes, 

por sua vez, venderam suas partes para o grupo Ecocity de Jaun Mari. Com o embargo da 

construção do resort pelo IBAMA, Mari vendeu para outras empresas, como Pure Resorts e 

Ecoland, as terras sob seu domínio. Nunca é demais destacar que todas essas negociatas ocor-

reram a margem dos interesses das famílias pedral. Segundo um Silva, entrevistado por Mila-

no (2015), o grupo Ecocity comprou daquela família entre 4.000 e 5.000 hectares das terras. O 

terceiro grande fracionamento ocorreu entre as empresas que adquiriram terras de Mari.  

 Um outro Silva entrevistado por Milano (2015) afirmou àquele pesquisador que “hou-

ve um desentendimento” entre os “europeus” (italianos, espanhóis e escoceses) que haviam 

comprado lotes de terra em conjunto, o que os levou a repartirem esses lotes. Contudo, uma 

parte dos “europeus” continuaram e seus projetos imobiliários e de turismo se encontravam, 

em 2014, em fase de avaliação pelos órgãos estatais responsáveis pelo ordenamento ambien-

tal.  

 Existiram, pelo menos, duas condições de possibilidade para esses três fracionamentos 

das terras de Ilha Grande. A primeira foi uma condição jurídica: a concessão de aforamento 

aos Silva em 1989, que negou qualquer reconhecimento à posse das famílias pedral sobre as 

terras que historicamente ocupam, possibilitou a passagem do “domínio tradicional” das ter-

ras, baseado em mandonismo e patronagem, para o “domínio legal”, baseado no reconheci-

mento jurídico pelo Estado daquela família como os foreiros da ilha.  

 A segunda foi uma condição jurídica com efeitos econômicos: a possibilidade dos Sil-

va transferirem esse aforamento para outras pessoas, o que iniciou o fracionamento da “gleba” 

Ilha Grande através de um processo de mercadificação das terras, isso quer dizer a transfor-

mação da terra, até aquele momento um meio de vida dos moradores e um meio de dominação 

política dos Silva sobre os moradores, em um “ativo” (uma riqueza), posta em circulação co-

mo capital. Tal mercadificação assumiu a forma de uma estrangeirização das terras, que pas-

sou ao controle de grupos econômicos europeus, uma manifestação local de fenômeno global 

da “land rush”.   

 

Figura 24 - Cadeia dominial-legal das terras em Ilha Grande
125 

 
125 As datas correspondentes às aquisições de terras da ilha por cada empresa é uma data aproximada e foram 

baseadas nos dados disponíveis em Econodata.com e Consultasocio.com.  
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Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

5.1.4 Produzindo lados e comunidade no conflito 

 

 Como observado por Godoi (1993, p. 05), o contexto de pressão sobre o território de 

populações camponesas e tradicionais costuma ativar a memória do grupo “atuando como 

criadora de solidariedades, produtora de identidades e portadora de imaginário, erigindo re-

gras de pertencimento e exclusão, delimitando as fronteiras sociais do grupo” (GODOI, 1993, 

p. 05). A chegada da Ecocity a Pedra do Sal foi uma situação em que seus moradores aciona-

ram a delimitação dessas fronteiras.  

 A palavra comunidade é utilizada com mais recorrência por aqueles que estão em po-

sição de liderança, como Norma, a presidente da Associação, ou Batistinha do Movimento de 

Pescadoras e Pescadores Artesanais. Como indicado anteriormente, as palavras comunidade e 

povoado são utilizadas pelos moradores para referirem-se a diferentes dimensões assumidas 

pela Pedra do Sal. Possui a primeira palavra uma conotação mais sociológica e a segunda um 

sentido mais geográfico. A palavra povoado é utilizada comumente para referir-se a Pedra do 

Sal em suas dimensões territoriais, suas fronteiras geográficas com outros povoados e seus 

atributos “físicos” ou “paisagísticos” como praias, mangues, matas e seus equipamentos como 

escolas, posto de saúde e bares. Já na palavra comunidade está inserida uma certa expectativa 

de união daqueles que habitam esse povoado, uma dimensão propriamente social atrelada a 

uma dimensão territorial, referindo-se, assim, a Pedra do Sal muito mais a partir de seus mo-

radores enquanto uma coletividade do que como um lugar constituído de certos atributos pai-

sagísticos.  

 Norma formulou sua história sobre a chegada da Ecocity em torno de três 

personagens, ela própria, os gestores da Ecocity e a comunidade. O embargo da construção do 

resort foi apresentado por ela como efeito da reunião da comunidade e esta é pensada 

enquanto dotada de capacidade de sentir, pois teme, e de capacidade de agir, pois reuni e 

embarga. Do ponto de vista da interlocutora, a comunidade é perpassada por afetos e 

agenciamentos, um “sujeito da ação”, dotado de agência, isto é, “a capacidade, o poder, de ser 

a fonte e o originador de atos” (RAPPAPORT e OVERING, 2000, p. 01).  

Os Silva Ecocity 
Ilha Grande 

S/A 

Pure Resorts 

Ecoland 
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 Ao falar sobre o aparecimento das empresas no povoado, Zé Garoto126 fala sobre la-

dos e briga. Desde a perspectiva dos moradores são as diferenciações entre tipos de pessoas e 

grupos que passam a ser produzidas durante o conflito territorial com aquela empresa, reve-

lando os “princípios de inclusão e exclusão” de que fez uso o morador naquela situação de 

aparecimento da empresa. 

Em todos os sistemas de alteridade, há, pelo menos, alguma interação dos princípios 

de inclusão e exclusão que juntos fornecem regras e normas para tal interação. Neste 

jogo, a natureza dos limites que designam a alteridade variam enormemente de um 

povo para outro: para alguns, que dão peso a inclusão, são altamente permeáveis, 

enquanto para outros são bastante rígidos (RAPPORT; OVERING, 2000, p. 12, Tra-

dução nossa).  

 

 No relato de Zé Garoto, esses princípios podem ser percebidos no estabelecimento de 

lados, o lado deles e o lado da gente, que firma limites entre os moradores e a Ecocity. Ao 

recortar os grupos envolvidos naquele momento da chegada, Garoto organiza uma distinção 

entre aqueles que querem ficar e aqueles que querem tirar o morador do lugar onde está. Essa 

maneira de produzir alteridades é expressa por palavras e expressões como eles e lado deles, e 

a gente, lado da gente, lado do pescador. Apesar de nesse primeiro momento haver uma dis-

tinção entre lados, ela não impediu que mais à frente os moradores colaborassem com os ou-

tras empresas que aportaram a ilha.  

 A chegada dos empreendimentos de turismo, marcou uma nova fase na vida das pes-

soas da Pedra do Sal. A possibilidade de serem removidos das terras que tradicionalmente 

ocupavam foi a tônica geral deste período de “insegurança territorial” (MENEZES, 2016, p. 

151). Se no contexto da relação de morada - analisada na parte anterior desse texto - os usos 

que os moradores faziam da terra eram mediados pelas permissões e interdições dos Silva, 

com a chegada dos empreendimentos inaugurou-se um novo sistema de usos “possíveis” e 

“impossíveis” do território ilhéu, que buscarei apresentar ao leitor adiante, principalmente a 

partir da convivência com os parques eólicos chegados a partir de 2008.  

 

5.1.5 Resex Cajuí: a invenção de um território pedral 

 

 
126 Seu Zé Garoto é uma daquelas pessoas que chegaram a Pedra do Sal vinda de outros povoados da Ilha e lá se 

estabeleceu ao pedir morada aos Silva. Assim como Ribamar ele veio ao povoado nos anos 1980 com a família. 

Lá fez-se pescador e quando o conheci em 2016 já era comerciante a certo tempo. Ele possuía uma pousada 

familiar na qual residi no quarto cinco durante o trabalho de campo, construída no mesmo terreno da casa na qual 

habita junto à sua esposa, Dona Irene, e a seu filho, Remildo. A casa  - e sua extensão a pousada - está vizinha as 

residências de outros três de seus filhos que se casaram e lhe deram netos. 
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Da segunda metade dos anos 1990 até o início dos anos 2000, o território de Ilha 

Grande de Santa Isabel passou a ser enquadrado dentro das políticas conservacionistas do 

Estado brasileiro. Em 1996, a Ilha tornou-se parte da Área de Proteção Ambiental Delta do 

Parnaíba, uma área de 313.809 hectares que abrange os municípios de Araióses, Água Doce, 

Paulino Neves e Tutóia no estado do Maranhão; Chaval e Barroquinha no estado do Ceará; 

Luiz Correia, Ilha Gande, Cajueiro da Praia e Parnaíba no estado do Piauí e, nas águas jurisdi-

cionais dos rios Parnaíba, Timonha e Ubatuba, além de 5km de mar territorial (VIEIRA; 

LOIOLA, 2014, p. 64). Em 2002, parte de Ilha Grande é inserida na Unidade de Conservação 

Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba visando preservar as áreas de mangue 

existente no Morros da Mariana, abrangendo também os municípios maranhenses de Araioses 

e Água Doce.  

 Ainda em 1997, noras e netas do Silva velho criaram a Pedra do Sal LTDA, uma soci-

edade empresária cuja atividade econômica era a incorporação de empreendimentos imobiliá-

rios. Pouco mais de uma década depois, como descrevi, os herdeiros de João Silva transferi-

ram  6.208ha em Ilha Grande para a Ecocity de Juan Mari. Em 2009, tal empresa teve indefe-

rido pelos órgãos ambientais federais os projetos para a implantação de um resort e de um 

campo de golfe (BRASIL, s/d, p. 03).  

 Observa-se as “linhas imaginárias” de diferentes cartografias que se cruzam sobre o 

território da ilha. Se por um lado existe uma cartografia conservacionista, baseada em políti-

cas de conservação da natureza pelo Estado brasileiro, por outro, existe uma cartografia silvis-

ta, baseada na mercadificação do território do ilhéu pelos membros da família Silva. Ao que 

indica a história da produção dessas cartografias pelo Estado e pelos Silva, nenhuma delas 

dava conta de uma terceira cartografia, que pode-se chamar da cartografia dos ilhéus, os mo-

radores dos diversos povoados que compõem a população de Ilha Grande.   

 É nesse contexto que os moradores da Pedra do Sal, entre outros de Ilha Grande, rei-

vindicaram um território para si, capaz de ser visualizado pela cartografia do Estado brasileiro 

e assim, lhes garantir direitos de uso e de posse. Em 2007, nasceu o projeto da Reserva Extra-

tivista Cajuí, resultado da parceria entre quinze entidades civis de moradores da Ilha com a 

ONG ambientalista Comissão Ilha Ativa (CRESPO, 2011)127. O objetivo era preservar a di-

 
127 As quinze entidades locais de Ilha Grane a participarem da elaboração da Resex Cajuí foram: Associação de 

Moradores e Artesões da Vazantinha, Associação de Moradores e Pescadores de Pedra do Sal, Associação dos 

Pescadores de Manjuba do Igaraçu, Associação de Artesãos do Barro Vermelho, Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, Associação de Moradores do Labino, Grupo Produtivo do Cajuí, Associação das Mães de Ilha Grande, 

Associação de Artesãs do Portal do Delta, Associação de Catadores de Caranguejo, Colônia de Pescadores Z-7, 

Associação de condutores de turistas de Ilha Grande, Associação de Moradores da comunidade Tatus, 

Associação das Comunidades Porto Rico, Cal e Baixão, Associação do/as catadores/as de marisco (CIA, s/d). 
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versidade socioambiental do território de Ilha Grande de Santa Isabel, visando, assim, mini-

mizar a especulação de terras e os impactos ambientais de possíveis futuros empreendimentos 

que por lá se instalassem. 

A área de interesse da RESEX Cajuí tem como limites naturais o Rio Tatus, o igara-

pé do Periquito e o Oceano Atlântico. As comunidades de Pedra do Sal no município 

de Parnaíba; Bom Jesus, Taboa, Labino, Carnaúba Torta, São Vicente de Paulo, Vila 

São Miguel, Vila Nova, Baixão, Cal, Tatus, Mutuns, Cana Brava, Azedo e Podói, no 

município de Ilha Grande fazem divisa com a área (CRESPO, 2011, p. 02). 

 

 Da área que busca abranger a Resex Cajuí, encontram-se seis localidades, incluindo o 

território da Pedra do Sal, sob posse dos herdeiros do Silva velho. Pode-se entender a criação 

da Resex Cajuí como um “processo de territorialização” (ALMEIDA, 2004) das comunidades 

da ilha, a tentativa de construção de um “território tradicional” em Ilha Grande, produto de 

lutas por território (GUEDES, 2016) e por reconhecimento (HONNETH, 2003) que atingiu 

seu momento crítico com a venda de áreas de ocupação tradicional a Ecocity a partir dos anos 

2000128.  

 

Figura 25 – Polígono do Resex Cajuí

 

Fonte: CRESPO, 2011 

Legenda: em vermelho, a área do Resex Cajuí 

  

 Apesar das ameaças que se anunciavam a vida dos moradores, os resorts nunca foram 

construídos. Durante o trabalho de campo, o que observei foi a existência de algumas placas 

 
128 Passada mais de uma década, o processo de criação da RESEX Cajuí foi apenas pré-aprovado no Ministério 

do Meio Ambiente e aguarda vistoria técnica da área para sua implantação (CRESPO, 2011).  
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indicando futuros empreendimentos e algumas marcações de plantas de prédios. Foi com a 

implantação das eólicas, iniciadas em agosto de 2008, que os moradores da Pedra do Sal ex-

perimentaram o desmatamento de cajueiros, a destruição e dunas, a morte de lagoas e o cer-

camento de terras. 

 

5.1.6 Um fato histórico 

 

 No dia 13 de fevereiro de 2009 foi inaugurada a primeira usina eólica do Piauí. O lu-

gar escolhido para a sua instalação foi Ilha Grande de Santa Isabel, em decorrência dos fortes 

ventos que sopram na ilha, já relatados por cronistas desde o século XIX (CAMPOS, 1947). A 

usina recebeu o nome de Usina Eólica Pedra do Sal por se encontrar nas imediações do povo-

ado Pedra do Sal.  

 Tal inauguração se deu na Associação Comercial e Industrial de Parnaíba, localizada 

no Porto das Barcas, e foi organizada como uma solenidade presidida pelo governador Wel-

lington Dias e por Maurício Stolle Bähr, presidente do Conselho de Administração da empre-

sa responsável pela usina, a Tractbel Energia, à época, a “maior produtora privada de energia 

elétrica do país”129. Os outros participantes do evento foram o vice-governador, deputados 

federais, deputados estaduais, o presidente da Assembleia e seus acompanhantes. Apesar da 

usina levar o nome do povoado Pedra do Sal, nenhum de seus moradores foi convidado para a 

inauguração.  

 Esta primeira usina possuía capacidade de produção de 18 MW por meio de 20 aero-

geradores de 54 metros cada. A usina fora integrada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 

pela subestação parnaibana da Companhia Energética do Piauí (CEPISA). Inicialmente im-

plantada em agosto de 2008, o objetivo da usina era gerar energia para atender a 50% do con-

sumo da cidade de Parnaíba. Para o governador Dias, a inauguração da primeira usina eólica 

foi um “fato histórico”, representando um “marco importante para o Estado” na “produção de 

energia limpa”. Bähr destacou a “colaboração” e o “apoio” do governador na “parceria” do 

governo federal, do governo do estado do Piauí e do município na conclusão da usina.  

 José Hamilton Furtado Castelo Branco, à época, prefeito de Parnaíba, saudou o apoio 

do governador Dias e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por “viabilizarem” as condições 

para a implantação do empreendimento130. A instalação da primeira usina eólica no Piauí con-

 
129  http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/engie/noticia/2016/08/tractebel-energia-que-voce-

conhece-e-confia-agora-se-chama-engie.html 
130  Portal AZ. Primeira usina eólica do Piauí é inaugurada nesta sexta-feira. Disponível em: 
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seguiu o interessante efeito de alinhar os interesses dos diversos níveis de governo e destes 

com o setor privado de produção de energia. Cinco anos após a aquela inauguração, em 12 de 

maio de 2014, a Omega Energia instalou o Parque Eólico Complexo Delta com 35 aerogera-

dores, quinze a mais que a Tractbel, mais altos, com 90 metros de altura, e mais potentes, ge-

rando 70 MW de energia.  

 No decorrer da década de 2010, a Tractbel mudou de nome para Engie, passando a ser 

controlada por um grupo franco-belga, e a Omega Energia se tornou a empresa com maior 

número de aerogeradores instalados em Ilha Grande. Passados quase uma década desde a 

inauguração da primeira usina eólica do Piauí, em 2018 existiam sete parques eólicos com 

162,8 MW de capacidade instalada para geração de energia através de 89 aerogeradores que 

ocupavam 1.327,7 ha de terras (LIMA, 2019), uma área quase cinco vezes maior que a ocu-

pada pelas casas dos moradores da Pedra do Sal. A figura a seguir mostra a disposição dos 

parques eólicos e a área residencial da Pedra do Sal em Ilha Grande de Santa Isabel.  

 

 

 

Quadro 4 - Empresas de energia eólica atuantes na Pedra do Sal 
 

ENGIE Omega Energia 

Seu controle acionário é detido pela ENGIE Brasil 

Participações Ltda, que responde por 68,71% do 

capital social da ENGIE Brasil Energia. A ENGIE 

Brasil Participações Ltda é controlada pelo grupo 

franco-belga ENGIE, maior produtor independente 

de energia, com uma capacidade instalada de 117,1 

GW. As ações da ENGIE Brasil Energia encerraram 

o primeiro trimestre de 2017 cotadas a 

R$ 35,37/ação, o que conferiu à Companhia valor 

de mercado de R$ 23,1 bilhões. 

 

A ENGIE obteve receitas de 66,6 bilhões de euros 

em 2016. Cotado nas bolsas de Paris e Bruxelas, o 

Grupo está representado nos principais índices 

internacionais: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, 

Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, 

DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo (World 

120, Eurozone 120, Europe 120 e France 20). A 

ENGIE é signatária do Pacto Global desde seu 

lançamento pelo Secretário Geral das Nações 

Unidas, Kofi Annan, em 2000.  

 

A Omega Energia Renovável foi fundada em 2008, 

é uma empresa que dedica-se à geração de energia 

elétrica de fonte renovável. A Companhia possui 

projetos em fase de desenvolvimento, em fase de 

implantação e fase operacional distribuídos por 15 

estados brasileiros.  

 

Seu portfólio é composto por Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (conhecidas como PCHs), Usinas 

Hidrelétricas (conhecidas como UHEs) de médio 

porte, e parques eólicos somando, 

aproximadamente, 3.600 MW divididos em 

hidráulica (2.400 MW) e eólica (1.200 MW).  

 

A Omega é controlada pela Tarpon – uma gestora de 

recursos brasileira fundada em 2002 com, 

aproximadamente, R$ 8 bilhões de ativos sob 

gestão atualmente – e pelo Warburg Pincus – fundo 

de investimento americano com investimentos 

superiores a US$ 40 bilhões em mais de 650 

companhias espalhadas por mais de 30 países desde 

a sua fundação em 1966.  

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de ENGIE (2017) e ÔMEGA ENERGIA (2016) 

 

 
<https://www.portalaz.com.br/noticia/geral/130470/primeira-usina-eolica-do-piaui-e-inauguradanesta-sexta-

feira-13>. Acesso em 25 mar. 2015 
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O período de 2005 a 2014 representa a chegada dos empreendimentos de energia eóli-

ca em Ilha Grande de Santa Isabel, integrando, assim, as terras do litoral do Piauí a geração de 

energia131. Em outra ilha, a pernambucana Fernando de Noronha, foi que em 1992 iniciou-se a 

operação comercial da primeira turbina eólica no Nordeste e no Brasil. Dezesseis anos sepa-

ram a incorporação dessas duas ilhas ao processo de geração de energia de matriz eólica e 

nesse período o Nordeste tornou-se a região com maior capacidade instalada. Estados como 

Piauí, Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte tiveram terras do litoral e do sertão incorporadas a 

geração de energia, sendo, assim, o Nordeste o lugar onde ocorreu uma extensiva e intensiva 

territorialização desse tipo de matriz energética.  

Ao mesmo tempo em que tal processo possibilitou a diversificação da matriz energéti-

ca brasileira, fortemente baseada em recursos hídricos, também afetou aqueles que tradicio-

nalmente habitavam a costa nordestina, como agricultores familiares e extrativistas artesanais, 

desencadeando conflitos territoriais durante a primeira e segunda décadas do século XXI.  

 A instalação dos parques eólicos na Pedra do Sal decorre de um contexto mais amplo, 

do qual participaram o fomento estatal a geração de energia dita “limpa” através do Programa 

de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), regulamentado em 2005, 

e a chamada “corrida global por terras”, acontecida entre os anos de 2006 e 2011, período de 

aquisição de 200 milhões de hectares de terra por governos e empresas estrangeiros no Sul 

Global (SASSEN, 2016). A sociogênese da transformação do litoral do Piauí de uma paisa-

gem marcada pela pesca artesanal para um lugar destinado a geração de energia eólica pode 

ser satisfatoriamente compreendido recorrendo a descrição das mudanças ocorridas na matriz 

energética nacional e nas alterações da questão agrária no Sul Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 Detenho-me principalmente na compreensão do processo de territorialização de geração de energia eólica 

porque ele teve mais efeitos sobre a territorialidade do morador da Pedra do Sal. Os empreendimentos de turismo 

serão abordados mais à frente como parte de um processo de estrangeirização de terras ocorridos na Ilha.   
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Figura 26 - Localização e distribuição dos parques eólicos e aerogeradores 

na Comunidade Pedra do Sal, Parnaíba/PI 

 

Fonte: Lima (2019) 

 

5.1.7 Expansão da energia eólica no Nordeste do Brasil 

   

 O estabelecimento do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétri-

ca (PROINFA), através da Lei de nº 10.438 (15 de abril de 2002), modificada pela Lei 10.726 

(11 de novembro de 2003) e regulamentada pelo decreto 5.025 de março de 2004 (DUTRA; 

SZKLO, 2006, p. 856), tem como objetivo aumentar a participação da energia elétrica produ-

zida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelé-

trica (PCH) e biomassa, no Sistema Interligado Brasileiro132. Outras metas almejadas pelo 

programa são diversificar a matriz energética nacional através da instalação de 3.300 MW de 

capacidade de geração a partir das fontes classificadas como renováveis citadas acima, e, em 

 
132 Na segunda edição do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, encontra-se a seguinte denominação, elaborada 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica sobre o Sistema Interligado Nacional: “o Sistema Interligado 

Nacional (SIN) é formado por empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região 

Norte. Com tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial, o sistema de 

produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte 

predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários”  (2005, p. 06). 
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até 20 anos, atender a 10% do consumo de energia elétrica do país (Eletrobrás, 2007, p. 02-

03)133.  

 O PROINFA é um estímulo para investidores nacionais e estrangeiros iniciarem proje-

tos de geração de energia elétrica de fonte eólica (BEZERRA, 2016 p. 40). Entre os fatores 

atrativos para investidores estão a compra de energia pela Eletrobrás para projetos com con-

trato para 20 anos e os mecanismos de subsídios para investimentos ao disponibilizar linhas 

especiais do BNDES para projetos selecionados pelo PROINFA (DUTRA; SZKLO, 2006, p. 

857)134. Outra fonte para empreendimentos de energia eólica foi o Programa de Sustentação 

de Investimentos (PSI). Para instalar-se no país o setor obteve 140 milhões de reais em crédi-

tos subsidiados do programa135. 

 No documento “O investimento estrangeiro na América Latina e Caribe”, a CEPAL 

afirma que no Brasil, em 2003, as empresas privadas não chegavam a responder pela terça 

parte da capacidade de geração de energia, mas que em 2011, foram responsáveis por mais da 

metade. O documento ressalta a chegada ao setor elétrico de empresas especializadas em fon-

tes de energia como eólica e solar na América Latina, sendo o segmento das renováveis o de 

maior crescimento no mundo e na região, destacando-se a energia eólica (CEPAL, 2011, p. 

18).  

Além da disponibilidade de recursos eólicos nestes países e das melhoras técnicas 

[…], a América Latina tem sabido aproveitar o desenvolvimento prévio destas ener-

gias na Europa. Em primeiro lugar, por meio do investimento externo direto (IED) 

de empresas europeias que desenvolveram suas aptidões nos mercados internos. Em 

segundo lugar, a queda dos investimentos na Europa liberou capacidade produtiva, o 

que fez diminuir notavelmente os preços dos componentes. Como resultado, no 

Uruguai, Brasil e México iniciou-se a construção de muitos projetos eólicos, ofere-

cendo energia a preços comparáveis com outras fontes energéticas (CEPAL, 2011, 

p. 19).  

 

 O Plano Decenal de Energia 2024 (PDE 2024), do MME, indica que a capacidade ins-

talada eólica brasileira chega a 24 GW em 2024. A Região Nordeste deverá ficar com 21,6 

GW (90%). Naquele ano, a geração de energia de fonte eólica da região poderá responder por 

 
133 O PROINFA foi antecedido pelo PROEÓLICA. Para mais informações, consultar Dutra (2007, p. 183). 

134 Outros incentivos destinados à produção de energia eólica no país são: Isenção, até 2021, do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias (ICMS) para as operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento 

das energias solar e eólica (Convênio Confaz 101/97 e aditivos). Desconto de 80% na tarifa de uso do sistema de 

transmissão/ distribuição (TUST/TUSD) para instalações com potência inferior a 30 MW (Resolução 

ANEEL481/2012 e aditivos). Isenção de ICMS sobre a energia que o próprio consumidor gerar (Convênios 

Confaz 16, 44, 52, 130 e 157 / 2015, firmados por vários estados). O ICMS incide somente sobre o excedente 

que o consumidor demandar da rede. Isso vale para PIS e Cofins, mas para todos os estados (Lei 13.169, de 

06/10/2015) (Ministério de Minas e Energia, 2016, p. 08). 

135 Folha de São Paulo. Subsídio do BNDES impulsionou setor de energia eólica e aérea Azul. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1725269-subsidio-do-bndes-impulsionou-setor-de-energia-

eolica-e-aerea-azul.shtml>. Acesso em 25 set 2017. 
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45% da sua geração total. Isso fará do Nordeste um exportador de energia elétrica em 2024, 

diferente da atual situação de 10,4% de déficit. (MME, 2016, p. 08).  

 Esse prognóstico positivo da expansão do setor é resultado do crescimento da geração 

de energia eólica nos últimos anos. A sua viabilidade no Brasil foi descoberta através de um 

amplo processo de pesquisa do governo, do qual foi produto o Atlas do Potencial Eólico Bra-

sileiro, publicado em 2001 pelo Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL) da Eletro-

brás.  

o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro publicado pelo CEPEL em 2001 identifica lo-

calidades de grande potencial para o uso de energia eólica. Grandes regiões tais co-

mo o litoral nordestino, apresentam velocidades médias anuais superiores a 7 m/s 

(medidas feita a 50 m de altura) possibilitando que projetos eólicos se tornem tecni-

camente viáveis e economicamente mais atrativos para sua implementação em gran-

de escala, principalmente aqueles conectados à rede elétrica (DUTRA, 2007, p. 12).  

 

 Desde o início do PROINFA, a Região Nordeste passou a receber a instalação de em-

preendimentos de geração de energia eólica. Apesar de existirem parques instalados no Ser-

tão, o Litoral concentra a maior quantidade de aerogeradores. O Brasil possui 457 parques 

eólicos, com 80% deles no Nordeste. Conjuntamente, têm capacidade de produzir 11,4 GW de 

energia eólica, o que equivale a uma usina de Belo Monte136.  

 Apesar do crescimento da geração de energia eólica na matriz energética, a principal 

fonte de energia no País permanece sendo as usinas hidrelétricas de pequeno e grande porte 

que durante o período de estiagem precisam do auxílio das usinas termoelétricas. O Boletim 

de Monitoramento do Sistema Elétrico de junho de 2017, registra que na matriz de produção 

de energia elétrica no Brasil, a fonte hidráulica respondeu por 72,6 da produção, a fonte tér-

mica por 19,8% (gás, carvão, petróleo, nuclear, biomassa) e a eólica por 7,6%. 

 Até 2020, mais 287 parques entrarão em operação podendo gerar mais 7 GW de eletri-

cidade. Segundo Elbia Gannoum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, o 

setor tem R$ 20 bilhões para investir em novos parques a cada ano. Contudo, os investimentos 

serão feitos apenas quando houver necessidade de geração de mais energia137. Existe então 

possibilidade para a expansão da geração de energia de fonte eólica no Brasil. Essa expansão 

no Litoral do Nordeste, implica um maior número de parques eólicos em terras tradicional-

mente ocupadas por populações que vivem do extrativismo artesanal e da agricultura familiar, 

tornando-se, assim, um fator de produção de conflitos territoriais.   

 
136 Jornal Nacional. Nordeste puxa a produção de energia eólica no Brasil, que bate recordes. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/nordeste-puxa-producao-de-energia-eolica-no-brasil-que-

bate-recordes.html>. Acesso em 25 set 2017.  

137 Jornal Nacional. Nordeste puxa a produção de energia eólica no Brasil, que bate recordes. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/nordeste-puxa-producao-de-energia-eolica-no-brasil-que-

bate-recordes.html>. Acesso em 25 set 2017.  
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5.1.8 A demanda por terras para a geração de energia eólica 

 

 Dentre os desafios a serem superados pelos proponentes da energia eólica está o que 

Dutra chama de “densidade energética”.  

Densidade energética – A fonte natural de uma determinada Fonte Alternativa Ener-

gia pode apresentar uma baixa densidade energética. No caso da energia eólica, a 

massa de ar específica é muito baixa (1,25 kg/m3 contra cerca de 1.000 kg/m3 da 

água, por exemplo) acarretando a necessidade de uma grande área para geração de 

energia além do espaçamento entre elas para que o efeito de captação do fluxo de ar 

seja o menos turbulento possível (DUTRA, 2007, p. 02) 

 

 Quanto mais baixa a densidade energética de uma fonte, maior é a área que ela de-

manda para produzir energia. A geração de energia eólica demanda uma “grande área”, como 

diz o autor. Além disso, é necessário um espaçamento entre os aerogeradores para que não 

haja turbulência na infraestrutura durante a captação do fluxo de ar. Nesse sentido, a implan-

tação de parques eólicos demanda uma grande quantidade não só de ventos, mas também uma 

grande quantidade de terra disponível para a implantação da infraestrutura de captação, gera-

ção e distribuição de energia.  

Os parques eólicos […] ganharam um imenso impulso nos últimos anos, na medida 

em que se argumenta que é o mercado de crescimento mais rápido em comparação 

com qualquer outra energia renovável. No entanto, os requisitos variados de veloci-

dade do vento, terra e espaçamento tornam esta área de tecnologia renovável – in-

tensiva e irregular para a produção de eletricidade. Os aerogeradores terrestres ge-

ralmente ocupam 0,05 milhas por quilômetro quadrado em média, enquanto o agru-

pamento de plantas em parques eólicos pode aumentar até 9 milhas/km2 em média. 

Com uma densidade de potência compreendida entre 0,5 e 1,5 W / m² e uma ampla 

gama de previsões de capacidade instalada, os requisitos são grandes. Com base em 

previsões contemporâneas, estimativas mais elevadas exigiriam uma cobertura de 

área para instalações de energia eólica que atinjam cerca de 161 milhões de hectares. 

Isso corresponde a uma área seis vezes maior que a da Grã-Bretanha (SCHEIDEL; 

SORMAN, 2012, p. 591).  

 

 

 A partir de uma perspectiva biofísica, Scheidel e Sorman (2012, p. 588) exploraram a 

relação entre a diminuição dos estoques fósseis e a transição global para as energias renová-

veis como algo que demanda uma “corrida por terra”. Isso porque, a transição de um sistema 

de energia baseado em estoques fósseis, como o petróleo, com alta densidade de potência, 

para um baseado em renováveis, com baixa densidade de energia, aumenta drasticamente a 

demanda por terras. Segundo os autores, isso leva a uma land rush com aquisições de terras 

para expansão de sistemas de energia. Embora os estoques fósseis ainda sejam relativamente 

abundantes, as futuras quedas são esperadas para desencadear uma demanda por novas terras. 
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Eles acreditam que a transição energética de fontes fósseis para renováveis é inevitável, o que 

prolongará o fenômeno da land rush com consequências para os regimes de uso da terra e 

para as lutas por território (SCHEIDEL; SORMAN, 2012, p. 588).   

 A partir de uma pesquisa no Litoral do Ceará, Gorayeb e Brannstrom (2016, p. 101), 

apontaram que implantação de parques eólicos têm produzido impactos negativos sob o meio 

ambiente e as populações que o habitam.  

Apesar da energia eólica ser considerada uma matriz energética “limpa”, estudos 

apontam que a implantação de parques eólicos no Nordeste brasileiro está causando 

diversos impactos sociais e ambientais negativos às populações que vivem no litoral. 

[...] Apesar de ter sido forjado a partir de um discurso conservacionista e regionalis-

ta, na realidade, direciona os benefícios da geração de energia eólica para grupos ex-

ternos, com ausência de retorno financeiro local e, de forma mais agravante, causan-

do prejuízos materiais e imateriais aos moradores que vivem próximo às usinas ins-

taladas. O estudo revelou que as leis que regem o ordenamento da atividade no Bra-

sil facilitam a implantação dos parques eólicos em detrimento da boa aceitação po-

pular, sendo comumente utilizados mecanismos para “invisibilizar” os moradores 

locais.  

 

 Em 2015, o Brasil assinou compromisso internacional na COP 21 de aumentar para 

33% o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de energia até 2030, 

aumentando a parcela de energias renováveis (além da hídrica) no fornecimento de energia 

elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica, bio-

massa e solar138. Araújo (2016) afirma que apesar de a energia eólica ser comumente caracte-

rizada por meios de comunicação, agências do governo e por empreendedores do ramo de 

energia como uma fonte “limpa”, sua “sustentabilidade” foi contestada pelas populações que 

passaram a conviver com os parques eólicos. 

   

A legitimidade construída no espaço público para essa fonte, que a caracteriza como 

de “baixo impacto ambiental”, tem sido questionada na escala local por populações 

afetadas pelos projetos de energia dita limpa. Esses grupos sociais proferem no es-

paço público que a geração de energia eólica tem sido marcada por conflitos e desi-

gualdades ambientais, através da distribuição desigual de benefícios e malefícios dos 

projetos, bem como a sobreposição de práticas espaciais (ARAÚJO, 2016, p. 344).  

 

 Está fora de minhas intensões dar conta da mastodôntica literatura sobre os “impactos” 

dos parques eólicos nos territórios e nas vidas das populações, para isso o leitor pode consul-

tar a vasta produção interdisciplinar na forma de artigos, dissertações e teses que destacam as 

dimensões desses impactos entre populações tradicionais e territórios rurais (MEIRELES, 

2011; GORAYEB e BRANNSTROM, 2016; HOFSTAETTER, 2016; ARAÚJO, 2017; PAI-

 
138  Portal Brasil. Brasil é o maior gerador de energia eólica da América Latina. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/03/brasil-e-o-maior-gerador-de-energia-eolica-da-america-latina>. 

Acesso em 25 set 2017.  
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VA e LIMA, 2017; LIMA, 2019). Minha intenção é apenas chamar a atenção do leitor para o 

fato de que apesar de ser uma fonte de energia a partir dos ventos, a geração de energia eólica 

demanda uma grande quantidade de terras e isso é um fator de produção de conflitos territori-

ais na paisagem já tão conflituosa do rural nordestino.  

 A pesquisa de Lima (2019) abordou comparativamente a implantação dos parques 

eólicos nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão e corroborou com o 

ponto de vista de Sorman e Scheidel (2012) sobre a alta demanda por terras que exigiu a gera-

ção de energia eólica nesses diversos estados. Para Lima (2019, p. 11).,  

a característica fundamental desse modelo centralizado e baseado em grande escala 

de produção é a necessidade intrínseca de apropriação de grandes faixas de terras pa-

ra sua realização. A expansão e apropriação, no entanto, desarticula e fragmenta ter-

ritórios ancestralmente ocupados mediante o controle exclusivo do uso da terra e dos 

recursos naturais.  
  

 No caso da Pedra do Sal, a instalação dos parques eólicos da Engie e da Omega, que 

em 2018 ocupavam 1.327,7 ha, desapropriaram os moradores de terras destinadas a coleta de 

frutos, caça de animais silvestres e pesca em lagoas. Com a chegada das empresas a ilha, o 

uso comum da terra praticado por gerações de famílias do lugar cedeu lugar ao apropriação 

privada de matas e lagoas, simbolizada pela inclusão na paisagem da ilha das cercas, guaritas 

e cancelas dos empreendimentos, funcionando como verdadeiros óbices para o acesso dos 

moradores a recursos da natureza importantes para suas vidas.  

 Se no tempo das relações de morada, os Silva regulavam os usos possíveis do terreno, 

mas não exerciam o mesmo tipo de controle sobre a terra (matas, lagoas, mangues), a empre-

sas de energia eólica inauguraram um período em que os moradores já não podem entrar e 

sair de mangues, praias, matas e lagoas e por isso sentem que não mais vivem libertos, mas 

cercados. Adiante, abordo as diferentes formas de colaboração, resistência e negociação de-

senvolvidas entre os moradores da Pedra do Sal e as empresas de energia eólica no contexto 

de cercamento das terras de uso comum.  

 

5.1.9 A fortuna: o rentismo silvista em Ilha Grande 

 

 
- Por que a senhora acha que essas empresas vêm aqui na Pedra do Sal? Por que que 

elas tem tanto interesse aqui? [pesquisador] 

- A facilidade com que elas conseguem obter essa questão da terra. Até mesmo um 

dia, uma pessoa da empresa disse assim, quando houve uma resistência, aí uma pes-

soa disse assim, da empresa, “nossa, mas lá na SEMAR disseram assim, pode ir, que 

lá o povo tá nem aí pra questão, pode instalar, que lá o povo não entende muito bem 

os direitos dele e não sei o que”. Então assim, essa questão que eles liberam muito 

fácil, tanto pra resort como pra eólica. Pra eólica, então (Entrevista com Norma em 

sua casa, grifos nosso).  
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 Do ponto de vista de Norma, três fatores explicam a instalação das empresas no lugar. 

A primeira, é a facilidade de as empresas obterem terras na ilha. A segunda, é a liberação 

pelos órgãos governamentais da construção de resorts e parques eólicos. A terceira, é a falta 

de conhecimentos dos moradores sobre seus direitos. Esse trecho de entrevista com Norma 

pode satisfatoriamente sintetizar como funcionou as chegadas da Ecocity, Engie e Omega a 

Ilha Grande.  

 O “estopim” para o processo de fragmentação do território da ilha foi o reconhecimen-

to legal pelo Estado dos Silva como foreiros, o que possibilitou àquela família transferir, me-

diante venda, esse mesmo aforamento para as empresas que buscavam se instalar no lugar. O 

território da ilha está situado em duas unidades de conservação (APA Delta do Parnaíba e 

Reserva Extrativista Marinha Delta do Parnaíba), mas isso não se constituiu em óbice para a 

instalação das referidas empresas, que em diferentes graus provocaram impactos sociais e 

ambientais no lugar (BEZERRA, 2016).  

 O último ponto colocado por Norma pode ser relativizado, pois desde a chegada da 

Ecocity, os moradores acionaram pelo menos três estratégias no campo jurídico na busca de 

terem reconhecidos direitos sobre a terra, a primeira foi a tentativa de criação da Resex Cajuí, 

a segunda foi o cancelamento de aforamento cedido aos Silva, e a terceira foi a regularização 

fundiária da Pedra do Sal. Apesar dessas iniciativas ao longo da última década, nenhuma de-

las foi encaminhada de fato pelas autoridades responsáveis até o momento em que eu escrevia 

esse texto.  

 Os Silva acionaram diferentes “estratégias de mercadificação” do território a partir do 

aforamento das terras da ilha concedido a eles em 1989. Se no caso da Ecocity, a família 

transferiu o aforamento para aquela empresa, mediante venda, no caso da Engie e da Omega, 

estas se tornaram arrendatárias dos Silva, tornando-se estes rentistas139.  

– Mas hoje a família Silva tem a renda dessas terras onde os cataventos se instala-

ram?  [pesquisador] 

– Foram eles que arrendaram para os empresários que apareceram. É uma fortuna, é 

uma riqueza, Raphael, que pode se acabar porque pra Deus nada é impossível, quan-

 
139  Como afirma Paulani (2016, p. 523-524), “a renda fundiária [...] é rendimento que deriva da mera 

propriedade. Os proprietários fundiários, graças ao monopólio que têm de ‘determinadas partes do globo’, para 

usar a os termos de Marx, capturam parte do valor gerado em sua porção de terra e se apropriam dele sob a 

forma de renda. São, portanto, rentistas”. Para Harvey, “a teoria da renda da terra resolve o problema de como a 

terra, o que não é um produto do trabalho humano, pode ter um preço e ser trocada como uma mercadoria. Renda 

da terra, capitalizada como os juros sobre um capital imaginário, constitui o valor da terra. O que é comprado e 

vendido não é a terra, mas o título da renda da terra gerado por ele. O dinheiro disposto é equivalente a um 

investimento que produza juros. O comprador adquire um direito sobre receitas futuras previstas, um direito 

sobre os frutos do trabalho. Título de terra torna-se, em suma, uma forma de capital fictício. (HARVEY, 2006, 

p.367). 
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do o Senhor quer ele acaba até com o mundo dele, mas do contrário, nunca mais ele 

(os Silva) tem como empobrecer. É uma fortuna o arrendamento desses cataventos 

aí. Muito catavento, já que tem nas duas regiões daqui (lado manso da praia) pra cá 

(lado brabo da praia) e pra cá (área de mata). E a renda é altíssima de cada um 

(Ananias, 62 anos, morador, grifos nosso). 

 

 Nos dois casos, os Silva passaram a auferir “rendimentos derivados da propriedade” da 

terra (PAULANI, 2016), seja com a transferência do aforamento para a Ecocity, seja com o 

arrendamento das terras para as empresas de energia eólica. De toda forma, o domínio dos 

Silva do território de Ilha Grande atravessou o século XX e chegou até o XXI assumindo dife-

rentes expressões.  

 Na primeira metade do século XX, a figura do Silva velho representou um tipo de pro-

priedade tradicional da terra, pois não ordenada pelos códigos jurídicos da sociedade nacional, 

mas baseada no mandonismo local que ensejou uma relação de morada com as pessoas da 

Pedra do Sal. A primeira geração de seus descendentes, que se tornaram políticos nos âmbitos 

do município e da nação, estabeleceram uma relação de patronagem com os moradores da ilha 

baseada na troca de lealdade política pelo acesso e permanência na terra, fazendo funcionar o 

monopólio da terra ao objetivo de conquista do poder de Estado. A segunda geração dos des-

cendentes do Silva velho, já reconhecidos legalmente pelo Estado como foreiros, passaram a 

auferir rendimentos derivados da propriedade, tornaram-se, assim, rentistas ao negociarem a 

venda ou o arrendamento da terra para empresas. Ao longo do tempo, o monopólio da terra 

garantiu aos Silva acessos ao poder político e a acumulação de capital.  

 

5.2 A instalação (2008-2013) 

 

 Se a chegada da Ecocity e dos parques eólicos representaram momentos de inseguran-

ça territorial para os moradores da Pedra do Sal, o momento da instalação da infraestrutura 

dos parques eólicos foi visto por um lado positivo, pois foi quando gerou-se emprego, mesmo 

que temporário, para os filhos do lugar e alguns moradores alugaram casas ou venderam 

marmitas para atender as necessidades de um novo fluxo de pessoas ao local. Numa conversa, 

Dona Irene, artesã, comerciante e esposa de Zé Garoto, relatou-me esse momento em que as 

pessoas do povoado e da Ilha conseguiram fazer algum dinheiro com as empresas.  

- A senhora se lembra como é que foi aquele período em que chegaram os cataven-

tos? [pesqusiador] 

- Foi no primeiro, acho que 2000, primeiro eles vieram, tomaram assim uma base, 

eles botaram umas duas tenda, aí botaram uma aí outra mais na frente pra eles ver a 

base, se tinha, se dava mesmo pra eles botar os catavento, aí depois vieram, aí pas-

sou né?! Aí deu dez, a base deles que eles botaram, daí eles vieram em 2002, 2003, 
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ou foi 2005, nem sei mesmo o ano, aí começou o primeiro catavento. Aí deu empre-

go pra muita gente, deu muito mesmo.  

- No começo? [pesquisador] 

- Era na construção. 

- Cavando as base? [pesquisador] 

- É, base. Mais de 300 pessoas ou mais. 

- Esses empregos duraram muito tempo ou se acabaram logo? [pesquisador] 

- Eu acho que começou assim em agosto até fevereiro. Aí depois foi embora, aí de-

pois só os vigia. Os vigia, os outros funcionários. Serviços gerais, serviços gerais 

dos vigilante, parece que teve uma mulher também que fazia cafezim, gerente né, só 

o pessoal do grupo lá. Ajudou muita gente, muita mesmo. Eles ficaram a maior parte 

na pousada ali, muita gente da comunidade, muitas pessoas alugaram as casa. Agora 

a segunda etapa, nós também ganhamos um pouquim. A Maria passou seis meses 

com a casa dela alugada, ajudou muito ela também, comprou uma moto. Ela melho-

rou a casa dela também, rebocou. 

- Tem muitos morador que fizeram também? 

É, muito morador alugaram suas casas. Ali, o bar da Conceição vivia cheio de gente. 

Eles compravam muita bebida. Ajudou muito. Agora num sei se foi, a segunda eta-

pa, que eles fizeram, aí mataram uma mulher ali embaixo.  

 

Irene constrói um quadro da chegada dos empreendimentos na Pedra do Sal marcado 

por trocas entre moradores e funcionários. O emprego do morador na construção civil, o alu-

guel de casas e a venda de bebidas aos funcionários é percebida por ela como ajuda a muita 

gente. Se num primeiro momento existiu a briga com a Ecocity como reação a possibilidade 

de perder as casas para a instalação dos parques eólicos, tal como Zé Garoto descreveu, num 

segundo momento houve ajuda. Tal ajuda proporcionou um ganho financeiro a alguns mora-

dores, possibilitando, assim, comprar uma moto e rebocar a casa, dois itens importantes da 

vida no povoado e elemento de distinção social entre os moradores140.  

 

5.2.1 Emprego, aluguel de casas, venda de bebidas 

 

Dois outros elementos importantes estão presentes no relato de Irene: a sazonalidade 

da ajuda, que ela estipula como restrita aos meses de fevereiro e agosto e a distinção entre o 

tipo de emprego destinado ao morador e ao pessoal do grupo de lá, entendido como aqueles 

 
140 Nem todas as casas ali são rebocadas e nem todos os moradores possuem um meio de transporte, além do 

ônibus, para se deslocar para a cidade de Parnaíba. Contudo, a fase de instalação não é apenas marcada por 

colaboração. Ocorreu a morte de uma moradora devido ao trânsito intensivo de funcionários dos 

empreendimentos pelo povoado. Ocorreu também a chegada de drogas e há relatos de casos de prostituição que 

surgiram no período de instalação. Assim, pode-se afirmar que o “pacote” que acompanha as empresas na fase de 

instalação não é somente a dos empregos sazonais, mas do surgimento do tráfico de drogas e do 

desenvolvimento da prostituição no povoado. No entanto, meu objetivo nesta parte do texto é fazer a tipologia 

das formas de relação entre moradores e empreendimentos, concentrando-se na maneira que essas relações 

incidem sobre a territorialidade dos moradores através das práticas cotidianas de colaboração, regulação, 

negociação e resistência quanto aos usos do território. Neste sentido, estou ciente que secundarizei questões 

importantes como a circulação de drogas e a prática da prostituição que advêm da chegada dos empreendimentos 

na Pedra do Sal para manter-me focado no objetivo primeiro da pesquisa, entender a territorialidade dos 

moradores.  
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pertencentes aos empreendimentos. Irene diferencia os empregos dos moradores na constru-

ção civil de empregos como gerente, revelando a lógica da estratificação empregatícia entre 

moradores e gente de fora que operou na fase de instalação e que se prolongou após o seu 

término. Com o encerramento da fase de instalação, poucos moradores permaneceram vincu-

lados as empresas a Engie ou Omega, e os que assim permaneceram foi em ocupações como 

vigilante, como um dos filhos de Irene, e em serviços gerais como limpeza e jardinagem.  

Numa conversa no salão da pousada de Zé Garoto, uma de suas noras descreveu a tra-

jetória empregatícia do cunhado na usina eólica, o que exemplifica as possibilidades e limites 

de ascensão de um morador na hierarquia das empresas instaladas no lugar. Nilvan trabalhou 

fazendo as bases na fase de instalação, um trabalho braçal na construção civil. Após instalado 

o parque, ele foi empregado no setor de serviços gerais. E, em seguida, o filho de Irene e Zé 

Garoto foi indicado para um curso de segurança destinado a futuros vigilantes. Após comple-

tar o curso, que exigia viagens a capital Teresina, Nilvan assumiu o posto de vigilante na usi-

na, trabalhando no turno da noite até a manhã, alternando dia de trabalho com dia de folga.  

Em conversa com Francisca, nora de Irene, ela ressaltou a distinção qualitativa entre 

poucos empregos ocupados por moradores nas empresas com aqueles ocupados por gente de 

fora. Ela contou que do ponto de vista dos empreendedores, os moradores só têm emprego em 

funções baixas. Na expressão funções baixas, Francisco está englobando as atividades de ser-

viços gerias e vigilância e está demarcando a posição social delas em relação a atividade de 

gerência, estabelecendo, assim, uma hierarquia de funções “baixas”, ocupadas por moradores, 

e “altas”, ocupadas por gente de fora nas empresas de energia. Em tom de indignação, ela me 

contou que existiam pessoas no povoado qualificadas para trabalhar não apenas nas funções 

baixas, mas também na administração.   

 

5.2.2 Práticas de colaboração com as empresas 

 

Irene descreve um circuito de trocas entre os moradores e as empresas e entre aqueles 

e os funcionários desta. Esse momento da relação do povo da Pedral com as empresas de 

energia eólica pode ser entendido como ordenada por uma forma de “colaboração cotidiana” 

sustentada num circuito de trocas, na qual os moradores do lugar foram a força de trabalho 

responsável pela instalação dos aerogeradores, por ofertar abrigo, comida e bebida aos funci-

onários dos empreendimentos, que, por sua vez, trocaram esses serviços por dinheiro, garan-

tindo, por um lado, condições de permanência no lugar de um grupo de pessoas não morado-
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ras da Ilha, e por outro, possibilitando o acesso dos moradores a uma renda extra às práticas 

extrativistas.  

Após concluída a fase de instalação, terminou-se também o “contrato” dos moradores 

empregados na construção civil e os poucos empregos que sobraram no lugar foram em fun-

ções baixas como serviços gerais, jardinagem e vigilância. Os relatos de Irene e Francisca 

revelam que a relação entre os moradores e as empresas de energia eólica na Pedra do Sal não 

é apenas marcada por conflitualidade, mas também por momentos de troca que geram colabo-

ração, o que torna complexa a relação entre as partes.  

Assim, pode-se falar de um circuito de trocas entre moradores e as empresas que é ini-

ciado na fase de instalação e se prolonga, ainda que em menor volume, na fase de convivên-

cia, dando corpo a práticas cotidianas de colaboração entre os nativos e a gente de fora. Abai-

xo a tabela busca sintetizar as trocas entre moradores e funcionários e empresas que sustentam 

e fazem funcionar as formas cotidianas de colaboração na Pedra do Sal.  

 

Figura 27 – Representação gráfica das práticas de colaboração entre moradores e empresas 

 

                       Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

Figura 28 – Representação gráfica das práticas de colaboração entre moradores e funcionários 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

5.3 A convivência (2008-2019) 

 

Passado o período do aparecimento das empresas, definido por Zé como de muita bri-

ga e reunião, e o da instalação da infraestrutura de geração de energia, definido por Irene co-

mo um momento de ajuda, onde moradores trabalharam na construção civil, venderam comi-

da e alugaram casas para os funcionários, inicia-se, em seguida, a fase mais duradoura, aquela 

na qual os moradores encontravam-se quando realizei o trabalho de campo, a fase da convi-

vência com as empresas no cotidiano ilhéu.  

A convivência com a Engie e a Omega inaugurou um período de mudanças na vida 

das pessoas da maior ilha do Delta do Parnaíba. Nos relatos dos moradores, o presente é cons-

tantemente comparado ao passado, expressando-se ambos como temporalidades opostas e 

relacionais. A seguir, procuro apresentar ao leitor como os moradores da Pedra do Sal tem 

concebido as mudanças produzidas na ilha pelas empresas como uma passagem do antes para 

o hoje e da fartura para a destruição palavras do vocabulário pedral que expressam as percep-

ções sobre diferentes tempo e distintos espaços a partir da chegada das empresas.   

 

5.3.1 As torres e a desnaturalização da paisagem 

 

Além de ocupar a posição de presidente da Associação de Moradores da Pedra do Sal 

no período em que iniciei o trabalho de campo para este texto, Norma também era uma bor-

dadeira que retratava muito da paisagem local em seus trabalhos. Ela participou de diversas 
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iniciativas na Pedra do Sal para promover o artesanato ilhéu e seus trabalhos foram expostos 

em feiras em São Paulo e Minas Gerais através de parcerias com o Serviço Social do Comér-

cio do Piauí (SESC). Do ponto de vista de Norma, as empresas modificaram a paisagem local 

e não foi sem um certo desgosto na voz que ela me comunicou o trecho a seguir. 

Então eu saio para andar, pra ver a paisagem, como é que tá. E hoje em dia eu não 

tenho mais aquela paisagem que eu tinha antes, que era bem natural, bem bonita. 

Hoje em dia, se eu me viro pra ter uma foto de uma paisagem, pra que eu possa de-

senhar e bordar, tem lá uma torre girando. Eu não tenho mais aquele pôr do sol na-

tural porque tem uma torre na frente. E hoje em dia, eu tento colocar isso no meu 

trabalho, mas eu não gosto (Norma. Grifos nosso).   

 

A instalação dos parques eólicos inaugurou, assim, um processo de “desnaturalização” 

da paisagem, que Norma destaca a partir da presença das torres, os aerogeradores da Omega e 

da Engie utilizados para gerar energia a partir dos fortes ventos que vicejam no litoral do Pi-

auí. Para Norma a paisagem de antes era mais natural, pois as dunas, os carnaubais e as lago-

as que costuma retratar em seus bordados não dividiam o horizonte com as eólicas. Ao foras-

teiro que chega naquelas terras, a presença dos aerogeradores de energia não passa desperce-

bida. Eles se destacam como aquilo mais próximo do firmamento, aquilo que é mais alto na-

quela parte da ilha. As carnaúbas e as dunas antes descritas pelos cronistas não desaparece-

ram, mas tendem a se tornar personagens coadjuvantes na paisagem, pois são diminutas perto 

da presença dos aerogeradores.  

De alguma maneira, essa destacada presença deriva de sua não “integração” a paisa-

gem local e por isso, talvez, chama tanto a atenção. Não é o tipo de objeto na paisagem que 

você aponta com o dedo dentro de um carro em movimento para que outra pessoa consiga 

perceber o que você quer mostrar. As torres simplesmente surgem sem lhe avisar e lá ficam 

lhe encarando. A qualidade dessa presença é uma imponência um tanto quanto “autoritária”, 

que em nada lembra a presença “orgânica” das carnaúbas e dos morros. As torres surgem na 

paisagem como algo obviamente posto ali por alguém, o que torna compreensivo para quem 

já andou por Ilha Grande essa percepção de Norma sobre uma desnaturalização da paisagem a 

partir da intervenção das empresas na ilha.   

 

5.3.2 Num tem mais: A produção de escassez pelas empresas 

 

 Ao procurar compreender como era a vida ilhéu após a instalação das empresas, ouvi 

muitos relatos sobre como as matas e as lagoas haviam sido modificadas pela ação das empre-

sas ao instalarem as infraestruturas de geração e distribuição de energia no território da ilha. 
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Os relatos a seguir sobre as mudanças ocorridas em matas e lagoas revelam não apenas o 

“impacto ambiental” (BRANCO, 1987) produzido pelas eólicas, mas também demonstram 

um apurado “conhecimento local” (GEERTZ, 2013)141 dos moradores da Pedra do Sal sobre o 

território que habitam através de comentários sobre o comportamento dos frutos e sobre o 

regime das águas.  

Hoje você chega lá tá tudo preto, cinzenta as coisas, tudo preteada assim e cadê fru-

to? Não tem. Aí você pode dizer assim: - Não, mas você tá dizendo que é a eólica? 

Eu num sei, só sei que há dois anos atrás não tinha e há dois anos atrás também não 

tinha essas usinas eólicas, né? Aí depois que foi chegando aí. E a tendência é au-

mentar cada vez mais, daqui a pouco não tem nem o cipozim que dá a frutinha preta 

que eu disse pra vocês ontem, que o passarozinho come, daqui a pouco num tem 

mais (Mureta, grifos nosso).  

 

 

 A frutinha preta citada por Mureta é o guajiru (Chrysobalanus icaco L). Fruto de con-

sumo tanto de pessoas como de animais, sua escassez é um indicativo para o velho morador 

de mudanças pelas quais passa a ilha após a chegada das empresas. A escolha de Mureta por 

falar do guajiru para definir o hoje como um período no qual tá tudo preto, cinzenta as coisas 

não deve passar despercebido de uma leitura atenta a ecologia ilhéu, pois este não é qualquer 

fruto. O guajiruzeiro desenvolve-se em brejos, mangues e restingas, possui “alta adaptabilida-

de a condições ambientais e resistência à salinidade, estresse hídrico, ao fogo e geadas mode-

radas” (ARAÚJO, 2012, p. 31). Logo, a escolha pelo resistente guajiru objetivou ilustrar a 

força dos efeitos provocados pelas empresas de energia na ilha.  

É aquela história que eu lhe falei antes. Foi destruído mais de mil pés [de caju]. E 

uma produção que a gente tinha, hoje a gente não tem mais. Pra conseguir o que vo-

cê conseguia antes, você anda de mais, tem vez que não consegue. Porque antiga-

mente era mais fácil, era mais próximo. E hoje você sofre de mais. Até os animais 

que a gente alimenta, que a gente alimentava com essa produção, a gente teve que 

diminuir porque condições de comprar alimentação no mercado, a gente não tem. 

Porque não temos uma renda adequada pra alimentar os animais que a gente cria. A 

gente dependia, por essa época, desses cajus. E agora a gente não tem mais (Eli, gri-

fos nosso).  

   

 A mata de caju é uma “unidade da paisagem” (ZHOURI, 2012) de importância para a 

organização econômica do “grupo doméstico” (FORTES, 2011) ilhéu, não só porque ela ofe-

rece o caju para o consumo humano em formas variadas (suco, doce, licor), mas também ser-

ve de alimento para o porco, que, por sua vez, é consumido pelo morador142. Os cajueiros são 

 
141 Para as diferenças de tradução entre “saber” e “conhecimento” da expressão “local knowledge” de Clifford 

Geertz, consultar a resenha de Fraya Frehse do livro do autor O saber local: novos ensaios em antropologia 

interpretativa, disponível na Revista Antropolítica,  São Paulo,  v. 41, n.2, p.235-243, 1998.  
142  Tim Ingold propôs inicialmente uma diferença entre “paisagem” e “ambiente” no contexto de sua 

antropologia ecológica. A primeira teria um sentido “formal”, mais próximo daquele uso que fazem os geógrafos, 

e a segunda possuiria uma sentido “funcional”, nos termos de o “que um organismo faz”, no sentido que 

costumeiramente utilizam biólogos e ecólogos. Contudo, o próprio autor afirmou que “quanto mais pensava 
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um “ponto de rotação” (SIMMEL, 2013) da ilha no qual os moradores circulam em busca de 

prover a casa e o sítio com alimento para as pessoas e os animais. Alimento esse que supri a 

falta de uma renda adequada para a aquisição de ração no mercado para alimentar os animais 

criados no terreno.   

 O uso da mata para o consumo de seus frutos revela, assim, o arranjo entre a terra e o 

terreno, através do caju que é deslocado “in natura” da mata para a casa, onde é transformado 

em doce ou suco, por exemplo. De modo que a escassez do cajueiro produzida pelas interven-

ções da Engie e da Omega na mata nativa desarticula esse arranjo e causa efeitos negativos no 

“fundo de manutenção” (ZHOURI, 2012) das famílias pedral.  

 Tal fundo se estrutura não só pelas mercadorias e alimentos comprados no mercado 

com dinheiro, mas também pelos frutos, peixes e ervas adquiridos na natureza. A mobilidade 

do morador entre a casa e a mata também sente os efeitos do desmatamento. Como relatou 

Eli, tal desmatamento retirou do morador frutos localizados próximos a morada, de modo que 

para continuar coletando-os é necessário andar de mais em relação ao que se andava antes, 

isso quer dizer, se despende mais tempo de trabalho e mais esforço físico do que de costume 

na coleta do caju.  

Figura 29 - Representação gráfica do arranjo casa-mata na Pedra do Sal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Como pode-se perceber, a escassez produzida pelas empresas afeta o modo de vida 

dos ilhéus, porque estes levam uma vida intimamente integrada ao território que habitam atra-

 
sobre isto, mais esta distinção parecia não se sustentar” (2012). No caso dos meus interlocutores de pesquisa, ao 

se referirem as matas e lagoas eles mencionam tanto os seus atributos formais quanto suas características 

funcionais, de modo que, dependendo do contexto narrativo elas podem ser enquadradas como paisagem ou 

como ambiente. Para mais informações, consultar Tim Ingold, Ana Letícia Fiori, José Agnello Alves Dias de 

Andrade, Adriana Queiróz Testa e Yuri Bassichetto Tambucci. Diálogos Vagueiros: vida, movimento e 

antropologia. Ponto Urbe [Online], 11, 2012. Disponível em: http://journals.openedition.org/pontourbe/334. 

Consulta em 17 nov 2019.  
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vés da mobilidade entre a casa e a mata e das práticas extrativistas, logo, os “impactos ambi-

entais” são indissociáveis de seus “efeitos sociais” (SIGAUD, 1986) na vida das pessoas.   

 

5.3.3 Mudança pro mal e regressão da pessoa 

 

 Além dos guajiruzeiros e cajueiros, as lagoas são uma outra unidade da paisagem inte-

grada ao modo de vida ilhéu. Elas se originam em vários pontos da Pedra do Sal e da ilha co-

mo um todo, possuindo um ciclo ecológico associado as mudanças nas estações. Em tempo de 

inverno bom, as lagoas enchem e geralmente atravessam o ano com quantidade considerável 

de água e peixes, tal como pude observar nos invernos de 2017, 2018 e 2019. Em anos de 

inverno ruim, como em 2015 e 2016, as lagoas secam, servindo apenas para os porcos banha-

rem-se ou os cavalos beberem água.  

 

A população em si vive um conflito porque regrediu muito aqui. Se não tivesse tido 

as torres, a gente tinha as áreas, tinha como sair pra pescar, tinha como vender um 

peixe. Porque tem época que pescar no mar fica difícil, aí nessa época do inverno ia 

pra lagoa, vendia peixe e ia crescendo e com esse negócio dessas torres aí, a gente 

não vê o crescimento de nada, mudança pro bem não, só pro mal. (Entrevista com 

Norma em sua casa, 09 de abril de 2016). 

 

A implantação das torres significou a perda de áreas utilizadas para a pesca em lagoa, 

que é particularmente importante no inverno. Devido aos ventos fortes da estação, a pesca em 

alto mar torna-se arriscada para o pescador. A pesca em lagoa e a pesca no mar se comple-

mentam na Pedra do Sal, formando um o arranjo lagoa-mar no qual se alternam os usos das 

águas salgada e doce de acordo com a estação do ano, proporcionando a continuidade da ven-

da do pescado e o crescimento do pescador143.  

 

Figura 30 - Representação gráfica do arranjo lagoa-mar, a partir da casa e das estações do ano 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 
143 Os moradores perderam essas áreas de duas formas: uma foi na fase de instalação com a construção de pistas 

para transportar os insumos e os funcionários dos parques eólicos pelo território da ilha, o que levou a 

fragmentação e ao aterramento de lagoas; a outra forma foi na fase de convivência, com o cercamento de áreas 

de uso comum nas quais as lagoas se localizavam, impedindo, assim, a circulação dos moradores em torno delas 

e a retirada do pescado para alimentar o grupo doméstico ou para a venda na cidade.  
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A venda do peixe é uma maneira de fazer dinheiro e, assim, manter abastecido o “fun-

do de manutenção” da família pedral com bens não produzidos na ilha como roupas, eletro-

domésticos, alimentos e remédios industrializados. A Pedra do Sal é um lugar no qual a maior 

parte das fontes de renda de seus habitantes advém da venda de peixes, frutos, crustáceos que 

possibilitam ao morador acesso a uma renda. Outras fontes são o pequeno comércio (quitan-

das e bares) e os benefícios sociais do governo, como a aposentadoria rural, o seguro-defeso 

do pescador artesanal e o Programa Bolsa Família.  

Nesse contexto socioeconômico, a restrição à pesca em lagoa representa a perda de 

uma importante fonte de renda para o morador. Contudo esse efeito também é sentido ao ní-

vel do estatuto do morador, expresso na condição de não mais conseguir crescer, de ficar sem 

uma renda ou de ter ela diminuída. O fato de não mais ter acesso aos peixes das lagoas, por-

que parte delas foram mortas pelas pistas e pela instalação de torres, impacta, assim, as estra-

tégias econômicas locais e rebate na própria condição social da pessoa, que não mais cresce, 

que ficou “estagnada”.  

Crescer no universo do povoado é uma característica socialmente importante para uma 

avaliação positiva da conduta da pessoa. As possibilidades de crescer para a maioria dos habi-

tantes da Pedra do Sal ainda são buscadas no mar, nas lagoas, na mata e no mangue. Não se 

consegue mais crescer porque o cercamento de terras e a destruição de lagoas não possibilita 

os usos tradicionais do território pelo morador e, assim, este sente que ficou cercado. Nesse 

cercamento da pessoa, o morador está no meio, como expressou Norma, e quem está ao redor 

são eles, os empreendimentos, “tomando conta de tudo”.  

A instalação da Engie e da Omega na ilha não significou apenas o início da geração de 

energia eólico no Piauí, integrando, assim, o estreito litoral do estado a fronteira energética 

brasileira, significou também a “produção de escassez” de matas e frutos, de águas e peixes, 

de uso tradicional no povoado e elementos importantes do fundo de manutenção das famílias 

pedral.      

 

5.3.4 Territorializando o tempo e temporalizando o espaço 

 

 “Era fartura, tinha caju, murici, caranguejo. Só que caranguejo, naquele tempo, ele 

não tinha a concorrência que tem hoje. Naquele tempo, era pra pobre. Hoje é pra rico”. Foi 

assim que se expressou Dona Eli, um tanto quanto nostálgica, quando perguntei a ela sobre as 

diferenças entre o tempo de antigamente e o tempo de hoje em dia na ilha. Mais à frente, em 

nossa conversa, ela arrematou o assunto sobre a ação das empresas da seguinte forma: “do 
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que eu vi, do que eu conheço e do que eu ainda vou ver, só destruição, destruição”. A noção 

de destruição fora usada por ela, mas também por outros moradores em minhas conversar ou 

entrevistas com eles como uma palavra que “catalisava” o sentido da ação das empresas de 

energia sobre o território ilhéu.  

A Tractebel [atualmente, Engie] ela não mexeu muito nas nossas matas aí, ela foi 

feita mais distante, sempre o cara cassou as áreas ali pra não mexer. Nesse lado aí a 

Tractebel foi mais criativa, né? Já a Ômega não, a Ômega entrou foi destruindo tudo 

mesmo, destruindo tudo, parecia estuprando a natureza (Buchudo, grifos nosso). 

 

Desde criança, essa ilha aí foi a minha infância e a minha adolescência e todos os 

cantos dessa ilha, pouco me importa, se eu for contigo, e você diz “aonde é que eu 

vou sair?”, “aonde é que eu estou?”, “que lagoa é essa?”, te falo tudo. Lagoa dos 

pema, lagoa da Saúna, lagoa dos Alvim, a lago do Tanque Novo, a lagoa Azul, a 

lagoa dos Piau, a lagoa dos Patos, aonde tu disser que quer ir, eu te levo. E tá tudo 

destruído (Eli, grifos nosso).  

 

A gente fica cortado de ver que tá destruindo, né? Porque faz parte da vida da gente 

e aí tá destruindo, assim por umas empresas dessas que, cá pra nós, como disseram 

não tem nada que nos interesse, não tem nada (Mureta, grifos nosso). 

 

 A noção de destruição funcionou nessas narrativas como uma espécie de “catalizador” 

do presente, um presente construído, todavia, em oposição e em relação ao que parece ter sido 

o passado, um tempo de fartura no qual pobre comia caranguejo e havia uma abundância de 

caju e murici na ilha. Outro ponto dessas formulações de Eli e demais interlocutores de pes-

quisa ao qual chamo a atenção do leitor é que o hoje pensado como fartura e o antes como 

destruição são tempos “espacialmente” referenciados. Ao falar do passado como fartura, fala-

se das matas, dos mangues e das lagoas. Ao falar do presente, se fala de todos esses espaços 

sendo destruídos pelas empresas.     

 Certa vez, Ellen Woortmann escreveu que o “antigamente, com o conteúdo que tem 

hoje, só existe hoje, a percepção do tempo histórico é, ela mesma, histórica, pois é dada num 

momento específico da história” (WOOTMANN, 1992, p. 25). A chegada, a instalação e a 

convivência com as empresas marcaram todo um período de mudança na vida dos ilhéus e 

produziram uma situação na qual os moradores puderam operar segmentações simbólicas do 

tempo, dividindo-o cronologicamente em um antes e um hoje, e segmentações no espaço, 

dividindo-o em fartura e destruição.  

 Nesse sentido, os moradores da Pedra do Sal parecem ter operado aquilo que o antro-

pólogo norte-americano Michael Taussig chamou de uma “reconstrução do significado do 

passado nas tensões do presente” (2010, p. 145), isso porque, de acordo também com Woort-

mann, o “passado” é socialmente construído e significado pela pessoa no “presente”. Tais 

teorias sobre o significado do passado são importantes para o contexto etnográfico desta pes-

quisa porque ao falar sobre o tempo da morada e dos donos de terra, os moradores também 
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narravam esse período como um cativeiro, marcado pelo mandonismo dos Silva no controle 

do terreno.  

 Essa “ambiguidade” do morador da Pedra do Sal em narrar o antigamente tanto com o 

sentido positivo de fartura como com o sentido negativo de cativeiro, só foi por mim melhor 

compreendida quando percebi que ao falar do passado como fartura ele estava se referindo a 

terra, isso quer dizer, as lagoas, mangues, matas, espaços que os Silva não regulavam, como 

consta nos relatos situados na parte anterior desse texto. Ao falar do passado como cativeiro 

eles não estavam se referindo a terra, mas ao terreno, isso quer dizer, a casa, o cercado, o 

quintal, espaços que eram regulados pelos Silva ao controlarem a construção de casas e a cri-

ação de animais como o porco.  

 De tal maneira que quando se pensa no presente o passado vivido na terra, ele é fartu-

ra, quando se pensa o passado vivido no terreno, ele é cativeiro. Assim, no passado, o mora-

dor da Pedra do Sal possuiu uma abundância de recursos naturais na terra ao mesmo tempo 

que experimentou um forte controle dos Silva no terreno. Em todos esses casos, tanto o anti-

gamente como o hoje em dia são referenciados espacialmente ou, em outras palavras, são 

tempos territorializados e espaços temporalizados. Antes e hoje, fartura e destruição são cate-

gorias relacionais, cada uma existe em oposição a outra, cada qual ressaltando por contraste 

os caracteres da outra144.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 No livro cultura e comunicação: a lógica da conexão dos símbolos, Leach afirma que, “ainda que nossa 

capacidade de modificar o meio ambiente exterior seja muito limitada, temos uma capacidade virtualmente sem 

limites de jogar com a versão interiorizada do meio ambiente que levamos em nossas cabeças” (1989, p. 49). 

Ainda que se possa discordar do antropólogo sobre nossa “limitação” em modificar o “meio ambiente exterior”, 

em um momento no qual as ciências sociais falam em “antropoceno” (LUKE, 201) e os moradores da Pedra do 

Sal narram sobre a destruição da ilha que habitam, pode-se ainda concordar com a nossa “capacidade 

virtualmente sem limites de jogar com a versão interior do meio ambiente”. Segmentar simbolicamente o espaço 

em fartura e destruição corresponde a um tipo de operação dos moradores da Pedra do Sal em qualificar o “meio 

ambiente” em que vivem. Para a relação entre a teoria social e o Antropoceno, consultar LUKE, T. 

Reconstructing social theory and the Anthropocene. European Journal of Social Theory, 20 (1), 80-94, 2017. 
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Figura 31 – Representação gráfica das concepções de tempo e espaço  

dos moradores em relação à chegada das empresas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.3.5 Naturalizando o ser humano  

 

 Pode-se pensar também as narrativas sobre as passagens de tempo entre o antes e o 

hoje e as mudanças espaciais entre a fartura e a destruição como estruturantes do simbolismo 

em torno do que estou chamando de “escatologia ecológica” sobre o fim de um mundo feito 

de abundância na ilha, que foi consumado pela ação das empresas. Dessa forma, ao falarem 

sobre a passagem do tempo e a mudança no espaço ilhéu, meus interlocutores estão também 

expressando a percepção que têm sobre o encerramento daquela ordem, expresso no fim da-

quele tempo de antigamente e na destruição de um espaço de fartura145.  

 Se ao me falarem sobre a ação das empresas de energia no território de Ilha Grande, os 

moradores sobrepunham tempo e espaço, um trecho da participação de Seu Mureta na oficina 

sobre territorialidade, na Associação de Moradores, deixa ver como é que o ser humano é 

pensada em relação a natureza.   

 
145 Em teologia, “escatologia” significa o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às “ultimas 

coisas”, que no contexto da “dogmática cristã” refere-se desde o “arrebatamento da igreja” até o “julgamento 

final”. (ANDRADE, 1998, p.138). Estou pensando em uma “escatologia ecológica” a partir da fala de meus 

interlocutores tomando e adaptando o sentido teológico do termo escatologia com o objetivo de compreender a 

percepção sobre o fim de uma determinada “ordem ecológica” anteriormente vivida por eles.   
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Tudo aqui faz parte da minha vida, aí destruindo tudo isso, faz parte da morte da 

gente. Já tá mermo que matar a gente, né? Tá matando a natureza e tá matando o ser 

humano. Mas é como ele falou [outro morador]. É porque eu fico com pena, eu fico 

com dó de ver destruindo aquilo de lá de onde eu vim, e daonde eu tô inté hoje, 

donde criei filho, neto (Mureta, grifos nosso).  

 

 O trecho acima é uma amostra do que poder ser uma “cosmologia pedral” em torno da 

compreensão do humano como uma “extensão” da natureza, isso quer dizer, a relação entre 

humano e natureza pensada de maneira “holística” e não “fraturada. E é porque humano e 

natureza são percebidos como um “todo” por Mureta que podemos compreender por que ele 

afirma que a destruição da natureza faz parte da morte da gente e trata a morte do ser huma-

no como derivada da morte da natureza146.  

 Nesse sentido, a “escatologia ecológica” - sugerida anteriormente como uma perspec-

tiva para compreender as formulações nativas em torno das mudanças espaço-temporais e do 

fim de uma determinada ordem sócio-ecológica - está vinculada também a ideia de “fim”, a 

morte da pessoa. Ao que me parece, a ação das empresas produziu por um lado uma situação 

social na qual o morador pode segmentar o tempo e o espaço, e por outro, pode constatar a 

não segmentação de sua pessoa da natureza.   

 

5.3.6 Práticas extrativistas como práticas de mobilidade 

 

Quando interessei-me por saber como era viver na Pedra do Sal tomada pelas empre-

sas de energia, algo que se destacou para mim nas entrevistas com os moradores foi a percep-

ção deles de ficarem cercados após a instalação dos parques eólicos. Por contraste, esse ficar 

cercado acionou uma sensação de viver liberto, localizada no passado. No início do trabalho 

de campo, nas primeiras reuniões que frequentei na Associação de Moradores, estava ficando 

claro para mim a partir dos relatos dos interlocutores que havia um processo de “cercamento 

de terras”, mas eu não havia percebido ainda o “cercamento de pessoas”, uma condição deri-

vada da incorporação das terras tradicionalmente utilizadas pelos moradores à geração de 

energia eólica para abastecer o Sistema Nacional Interligado.  

Em seus relatos, os moradores falaram para mim que a presença dos parques eólicos 

havia dificultado o acesso a determinadas áreas utilizadas por muitas famílias ao longo do 

tempo para a coleta de frutos, a caça de animais ou para a pesca em lagoa de água doce. Como 

 
146 Infelizmente não pude explorar essa temática das extensões humano-natureza, pois a brevíssima reflexão que 

apresento aqui surgiu em momentos finais da escrita deste texto, ficando para um momento oportuno o estudo 

dessa relação.  
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destacado acima, essa dificuldade de acesso se dava ou pela destruição de matas e a morte de 

lagoas, que davam lugar as pistas por onde circulavam os insumos para a construção dos ae-

rogeradores, ou se dava através de restrições ao uso dessas áreas, restrições expressas nos 

dizeres de placas, na presença de guardas, guaritas e cancelas que buscavam regular os movi-

mentos dos moradores nas porções da ilha utilizadas para a geração de energia pela Engie e a 

Omega. 

Parece que a gente parou, estagnou, porque tudo gira em torno deles, eles tomaram 

de conta de tudo e a gente ficou ali cercado. É como se a gente tivesse que viver ali 

naquele meio e eles ao redor tomando conta de tudo e a gente não consegue sair, flu-

ir, crescer (Entrevista com Norma, 09 de abril de 2016).  

 

Retornei ao material de campo do período 2015-2016 e encontrei outras passagens de 

entrevistas em que essa sensação de “cercamento” expressava a perda do morador de sua mo-

bilidade pelo território de Ilha Grande de Santa Isabel.    

 

Olha, uma ilha dessa é muito grande, eu num faço questão, eu num faço não questão, 

dizer, vou querer esse pedaço de terra pra mim! Não quero não, eu só quero viver li-

berto como eu comecei minha vida, só quero viver liberto. Faço empenho de tomar 

terra de ninguém não, quero não. “Vou cercar aqui essa grande área pra mim”, que-

ro não. Eu só quero viver liberto, sem a perseguição de nenhum empreendedor des-

ses, só queria viver minha vida tranquilo, liberto, podendo entrar e sair, como se 

diz, toda hora que eu quisesse, podendo pescar nas minhas lagoas, podendo pescar 

nos meus igarapés, podendo catar meu caranguejo, no dia que eu quisesse meu ca-

ranguejo, nos mangues, podendo pescar na minha praia tranquilo, podendo andar por 

todo lugar que eu nasci e me criei andando tranquilo, podendo colher meus cajus, 

meus murici (José, pescador, gravação da oficina sobre regularização fundiária na 

Associação de Moradores, 23 de Maio de 2015). 

 

 

A expressão viver liberto na narrativa de José acima significa “não ser perseguido por 

empreendedor” e remete ao começo de sua vida, ao período em que não existiam as empresas 

em Ilha Grande. Viver liberto é também o mesmo que “poder entrar e sair toda hora que qui-

ser”, carrega, assim, um forte sentido de mobilidade pelos espaços de trabalho e vida na ilha. 

De forma que liberdade e tranquilidade são equivalentes cosmológicos, pois viver liberto é 

viver tranquilo. As práticas extrativistas são marcadas por um sentido forte de mobilidade 

pelo território, expresso no desejo de “poder andar por todo lugar” em “poder pescar” nas 

lagoas, nos igarapés e na praia, “poder colher” caju e murici na mata, “poder catar” no ma-

gue. O viver liberto do passado expresso por José se configura como o oposto relacional do 

ficar cercado expresso por Norma.  

Parte da vida vivida na ilha é se deslocando entre a casa e os espaços de trabalho, en-

tendidos como aqueles de onde é tirado o sustento: mar, lagoa, mangue, mata. As práticas 
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extrativistas na Pedra do Sal são, portanto, práticas de mobilidade. Pois é preciso deslocar-se 

da casa para a mata, por exemplo. Em seguida, é preciso se deslocar na própria mata para rea-

lizar a coleta dos frutos, o que pode levar algumas horas. Por último, é preciso voltar para 

casa para organizar o destino daquilo que foi colhido: alimentação do grupo doméstico, troca 

na comunidade ou venda no mercado municipal.  

Como abordado na introdução, parte do material de campo desse texto foi produzido 

em caminhadas com os interlocutores e essas caminhadas foram revelando para mim o modo 

de vida pedral como um viver liberto, tal como expresso por Mureta. Nunca é demais lembrar 

ao leitor que mesmo na época em que os Silva exerciam controle sobre as terras da ilha, os 

moradores não eram privados do uso das matas, mangues e lagoas. É somente com a chegada 

das empresas nos anos 2000 que os moradores foram experimentar a limitação a sua mobili-

dade no território ilhéu.   

A partir dos dados de campo pode-se argumentar que a mobilidade pelo território de 

Ilha Grande é, assim, parte da territorialidade dos habitantes da Pedra do Sal. Nessa “situação 

de cercamento” inaugurada pelas empresas ao “tomarem conta de tudo”, o passado tende a ser 

pensado em relação ao presente como um período em que o morador possuía uma ampla mo-

bilidade pelo território, não havendo, assim, restrições ao movimento extensivo pela geografia 

da ilha, experimentando a pessoa uma condição de viver liberto, de entrar e sair do mangue, 

da praia, da mata, “toda a hora que eu quisesse”, como expressou José. 

A partir da análise de estudos etnográficos em distintos contextos rurais, Carneiro e 

Dainese (2015) elaboraram as classificações de “extensivo” e “intensivo” em relação as 

qualidades do movimento.  

Uma primeira grande classificação torna-se possível quando notamos duas 

qualidades irredutíveis do movimento. Por um lado, trata-se da qualidade do 

movimento entendido como deslocamento no espaço, ou seja, a mobilidade em 

relação a coordenadas espaciais específicas criadas pelo próprio movimento; por 

outro, o encontramos sem relação com o espaço percorrido, isto é, movimentos 

intensivos, não-geográficos. Essas duas formas de movimento, entretanto, não estão 

necessariamente separadas. [...] Há, portanto, uma série de atividades que, ao 

criarem movimento, replicam movimentações nas próprias pessoas, transformando 

condições e estados de espírito (CARNEIRO, DAINESE; 2015, p. 148-154).  

 

Essas classificações são boas para pensar o que afirmam os interlocutores sobre a mo-

bilidade na ilha na dimensão da extensividade geográfica (território) e da intensidade antropo-

lógica (pessoa) como qualidades do movimento. Assim, no caso da territorialidade pedral, a 

restrição ao “movimento extensivo” pelo território, expresso nas cercas, guaritas e cancelas 

dos parques eólicos, é replicado na pessoa do morador como uma condição ou estado de espí-

rito de ficar cercado.  
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No que concerne à qualidade intensiva, isso quer dizer, a condição ou estado de espi-

rito que acompanha o movimento no passado e no presente, o passado evoca a sensação de 

viver liberto, já a que acompanha a (i)mobilidade do não conseguir sair, fluir porque se vive 

no presente no meio dos empreendimentos, é a expressão utilizada pela artesã Norma, o ficar 

cercado.  

 

5.3.7 A produção de arranjos espaciais e éticos  

 

O que as narrativas dos moradores acima apresentadas expressam é que falar sobre a 

convivência com os parques eólicos é falar sobre a perda de mobilidade na ilha, sobre restri-

ções aos movimentos entre a casa e a mata, entre o mar e o mangue. E isso revela como mo-

vimentar-se pela ilha, como entrar e sair a hora que quiser é parte da territorialidade daqueles 

que habitam a Pedra do Sal.  

Como já foi anteriormente descrito nesse texto, o morador da Pedra do Sal recorre a 

complementariedade entre o terreno e a terra. O terreno é a propriedade familiar onde locali-

za-se a casa e suas extensões como o quintal, o sítio e o cercado. O terreno é passível de cer-

camento porque é entendido como produto do trabalho da família. Já a terra é onde locali-

zam-se as matas, lagoas, mangues e o seu uso é comum, não sendo passível de cercamento 

porque é entendida como pertencente a natureza e não a uma família em particular.  

A terra e o terreno são espaços organizados por éticas próprias, a primeira pela ética 

do uso comum, e a segunda pela ética do uso familiar. Cada qual possuindo seu próprio sis-

tema de regras que organizam esses diferentes usos. Assim tem-se um arranjo espacial que 

acompanha também um arranjo ético, a terra está para o uso da comunidade assim como o 

terreno está para o uso da família. Existe, assim, uma complementariedade dos espaços orga-

nizado por uma combinação de diferentes éticas.  

A mobilidade pelo território é fundamental para que a complementariedade espacial da 

terra e do terreno funcione, pois é deslocando-se do terreno para a terra que Dona Eli, por 

exemplo, realiza a coleta do caju no mato e o transforma em doce em sua casa para vender na 

comunidade ou na cidade e daí tirar uma renda, um sustento. Assim, ela pode crescer, como 

afirmou Norma, pois tem uma fonte de renda. Do ponto de vista da ética dos usos dos espaços 

na Pedra do Sal, o caju que está pendurado no cajueiro na mata é passível de coleta por qual-

quer morador, mas quando ele é levado para a casa, passa a ser de uso exclusivo de quem co-

lheu. É através da mobilidade que um objeto como o caju passa por uma “transformação éti-

ca”, deixa de ser de uso da comunidade para ser de uso de uma família.  
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Pode-se afirmar que a restrição a mobilidade na Pedra do Sal também é uma restrição 

ao exercício de atividades econômicos realizadas há gerações pelos moradores do lugar. A 

mobilidade entre a terra e o terreno é parte constitutiva da territorialidade daqueles que habi-

tam aquela porção do litoral do Piauí. É essa territorialidade que passa a ser cerceada pelas 

cercas, guaritas e cancelas dos empreendimentos, tensionando as práticas extrativistas dos 

moradores.  Com a chegada das empresas de geração de energia eólica na ilha, ocorre, então, 

mudanças no regime de uso da terra. O cercamento das áreas de uso comum produziu um 

novo tipo de propriedade, a área de empreendimento, que surge cercando aquilo que na pers-

pectiva do morador não é passível de cercamento, a terra que pertence a natureza e não a em-

presa.  

 

5.3.8 O cercamento da natureza pela empresa 

 

A instalação dos parques de energia eólica na Pedra do Sal desencadeou mudanças na 

organização do sistema terra-terreno. Tal mudança é representada pela área do empreendi-

mento, expressão que engloba as porções da ilha que a partir dos anos 2000 receberam os par-

ques eólicos e foram destinadas a geração de energia para abastecimento do Sistema Interli-

gado Nacional. A transformação da terras em um espaço destinado à geração de energia acar-

retou a privatização de áreas de uso comum e a consequente expropriação de recursos impor-

tantes para a vida econômica dos ilhéus como água, frutos, peixes, ervas e madeiras. A área 

do empreendimento pode ser visualizada através das cercas, cancelas e guaritas da Engie e da 

Omega instaladas em locais que costumavam ser de uso e passagem dos nativos. Esses dispo-

sitivos são gerenciados por funcionário ou vigia da empresa. Em parte, o trabalho dessas pes-

soas é também fiscalizar os movimentos dos moradores pelas imediações da área do empre-

endimento, aspecto que será abordado no tópico adiante.  

Na Pedra do Sal, as lutas por território entre a empresa e a comunidade são também 

“lutas de classificação” (BOURDIEU, 1996, p. 97; 2012, p. 146) sobre o espaço da ilha, lutas 

pela imposição de (di)visões legítimas do que é de uso comum e o que é de uso privado, sobre 

o dentro e o fora do empreendimento, são elas, nesse sentido, perpassadas por “práticas de 

delimitação” que “instituem uma ruptura naquilo que é contínuo, criando uma fronteira, uma 

borda, uma orla, ou seja, uma separação entre duas zonas” (SEGAUD, 2016, p. 165).  

Eu já li um negócio lá, que foi encontrado um pescador no interior do empreendi-

mento, da área do empreendimento. Mas só que não era no interior não, porque a 

área de lagoa, todos nós conhece que a área daqui tá demarcada lá. Tem várias lago-

as pra se pescar lá. Então, isso aí vai dar errado, porque tem é dentro e diz que é fo-

ra, e é dentro, nós prova que os pés de murici tão é dentro [da área do empreendi-
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mento], por que que não botaram fora? (Mário, durante reunião na Associação de 

Moradores da Pedra do Sal, 24 de Maio de 2015).  

 

A intervenção de Mário, um pescador local, durante reunião na Associação de Mora-

dores, ilustra bem o jogo de classificações sociais na luta pelo território como uma luta pela 

definição de “zonas” e “fronteiras” por parte dos moradores. Com a chegada das empresas, 

aportou também em Ilha Grande uma lógica de organização do território diferente daquela dos 

ilhéus. A categoria propriedade privada é mobilizada por funcionários e vigias para se referir 

aquilo que os moradores têm classificado como área do empreendimento, uma forma ilegíti-

ma, desde o ponto de vista nativo, de cercar a natureza, de transformar uma terra de ninguém 

em uma terra da empresa.  

 

5.3.9 Práticas de resistência ao cerco 

 

Durante o trabalho de campo, registrei relatos sobre as incursões de moradores a área 

do empreendimento, isso quer dizer, a propriedade privada das empresas de energia. Essas 

idas a tal área tinham como objetivo a busca por peixe, frutos ou madeira, uma forma de abas-

tecer o fundo de manutenção do grupo doméstico, e funcionavam como uma maneira de miti-

gar, em pequena escala, a expropriação de recursos territoriais sofrida pela população local 

após a instalação das empresas. No contexto da convivência com as empresas na ilha, essas 

idas a área do empreendimento podem ser entendidas como práticas de resistência ao cerco 

das pessoas e da natureza inaugurada pelo estabelecimento da área do empreendimento.  

A história contada por Seu Buchudo, um filho do lugar, sobre o dia em que um guar-

da147 da empresa tentou impedi-lo de retirar talos da mata é um exemplo de como uma prática 

costumeira do povo da Pedra do Sal passou por tentativas de regulação por parte dos agentes 

das empresas de energia. Buchudo pertence a uma antiga família da Pedra do Sal, os Severo, e 

durante reunião na Associação de Moradores descreveu seu diálogo com o guarda das eólicas 

que tentou lhe impedir de retirar talos da mata. 

- Assim, mermo o ano passado [2014], viu? Eu tava fazendo ali o pé da minha cerca, 

aí eu mais outro rapaz, né? Fomos atrás de talo. Aí, aí vem uns cachorros latindo, aí 

eu reparei, e lá vem o guarda com uns negócios.  

– Ô rapaz, aqui é proibido tirar os talos. [menção à fala do vigia] 

Aí eu, 

– Por que, senhor? Eu nasci aqui, cresci aqui e nunca foi proibido, por que agora eu 

não posso tirar os talos? Eu não tô tirando nada nem seu, nem de ninguém. Tô tiran-

do da natureza. Isso aí é da natureza. Eu moro aqui e eu tô tirando porque eu tô pre-

cisando fazer o pé da minha cerca. 

 
147 No vocabulário pedral, guarda é sinônimo de vigia.  
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– Não, mas você tem que pedir. [menção à fala do vigia] 

– Rapaz, mas quer dizer que eu nasci aqui e vou sair aqui da minha casa pra ir lá em 

riba pedir pra tirar uns talos? Rapaz, uma coisa dessas eu não faço não, nunca fiz e 

nem faço. Eu vou tirar meus talos e ninguém vai me impedir (Buchudo durante ofi-

cina na Associação de Moradores da Pedra do Sal, 24 de Maio de 2015). 

 

 O argumento que Buchudo utilizou para legitimar sua ação em retirar os talos, mesmo 

sob a interdição do guarda, era que ele “não estava tirando nada dele nem de ninguém, mas 

da natureza”. Para ele, sua ação é legítima, pois ele pertence ao lugar e lá é costume fazer 

isso, tal como fica expresso na frase “eu nasci aqui, cresci aqui e nunca foi proibido”. Note o 

leitor que Buchudo foi a mata tirar talos para construir o pé de sua cerca. À primeira vista, 

isso pode gerar alguma confusão, pois ao mesmo tempo em que os moradores relatam estarem 

perdendo terras para as empresas que estão tomando conta de tudo, eles também fazem suas 

próprias cercas. No entanto, é preciso que o leitor atente para os lugares onde o morador e a 

empresa constroem cercas. 

 O surgimento da área do empreendimento tensionou o direito costumeiro que organi-

zava a lógica nativa do território. Isso porque esse tipo particular de área particular é formada 

por cercas postas em lugares percebidos pelos moradores como natureza, isso quer dizer, lu-

gares que não são passíveis de cercamento, como uma mata ou uma lagoa. E não são passíveis 

de cercamento porque não pertencem a ninguém, não são concebidos como uma propriedade 

privada. Na cosmografia pedral, pôr uma cerca é uma “prática de delimitação”, uma forma de 

criar uma separação entre duas zonas, grosso modo, a zona da terra, de uso da comunidade, e 

a zona do terreno, de uso familiar. A cerca funciona na sociabilidade local como um símbolo 

da propriedade familiar do morador, é respeitada e é de uso amplo entre o povo da Pedral.   

 A presença da cerca na natureza representa uma espécie de curto-circuito no sistema 

terra-terreno através do qual os moradores organizam o território ilhéu. Assim, pescar e cole-

tar num lugar que foi transformado em área do empreendimento é percebido como uma ação 

legítima pelos moradores, mas como uma invasão de propriedade pelo funcionário ou vigia da 

empresa. Nesse choque de cosmografias, o morador legitima aquelas ações através de um 

entendimento de que a terra pertence a natureza, logo é passível de uso, o guarda e o funcio-

nário deslegitimam aquelas ações afirmando que a terra é uma propriedade privada, tem do-

no.  

Adiante, apresentarei a perspectiva do funcionário de uma das empresas instaladas no 

lugar sobre a área do empreendimento. Em contraste com a perspectiva de Buchudo da terra 

como pertencente a natureza, a noção de propriedade privada organiza o ordenamento territo-

rial da empresa. Contudo, antes de adentrar a cosmografia empresarial do território ilhéu, ex-
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pressa por esse funcionário, apresentarei ao leitor minha visita a área do empreendimento 

através de um trecho do diário de campo. 

Fui à entrevista com Tércio. Ele marcou comigo na usina da X. Seu Zé foi me deixar 

lá de moto, pois é distante, cerca de 3km da pousada [onde residi]. Ao chegarmos lá 

há um portão, uma guarita, uma cancela e uma placa que diz Usina Eólica X. O 

guarda na guarita nos recebeu com sorriso, pergunta se sou de alguma empresa. Ex-

pliquei que era da universidade e vinha conversar com o Tércio. Seu Zé também re-

forçou minhas credenciais e universitárias e meu objetivo com aquela visita a usina. 

De dentro da guarita, o guarda falou pelo walk talk com alguém no prédio em que 

Tércio estava. Depois de um tempo, recebemos a autorização para ir rumo ao encon-

tro com Tércio. Subi na moto com seu Zé e fomos até o prédio.  

 

Havia uma estrada feita de piçarra feita pela empresa, vi muitos aerogeradores, al-

gumas lagoas cercadas e outras não, a maioria com pouca água ou seca. Chegamos 

ao prédio onde está Tércio e outro segurança nos recebeu. Ele me deu um capacete 

azul, como aqueles usados em obras da construção civil, e um crachá no qual estava 

escrito “visitante”. Me despedi de Zé e o guarda me levou até uma porta. Abriu. Lá 

estavam um homem e uma mulher de macacão sentados em mesas diferentes. A mu-

lher parece monitorar algo pelo computador. Logo em seguida, avisto Tércio. Não 

pensei que fosse ele. Eu nunca o havia visto antes e a impressão que tive pela foto 

do Whatsapp, meio pelo qual nos comunicamos anteriormente, é que ele era mais 

velho, mais alto e mais gordo. Para quebrar o gelo, falei em tom de brincadeira que 

esperava um cara mais velho, acho que a mulher na sala riu nesse momento. Logo ao 

lado estava a sala dele. Entramos.  

 

Era uma sala espaçosa. Tinha uma mesa grande, do tipo das quais se pode fazer uma 

reunião. Tinha ar-condicionado, boa iluminação, uma mesa pessoal grande com um 

computador. Entramos e nos sentamos à mesa. Expliquei a pesquisa para ele e em 

seguida perguntei se podia ligar o gravador. Ele aceitou. Comecei a entrevista per-

guntando sobre como funcionava o processo de fabricação e distribuição de energia. 

Ele disse-me que a energia é produzida nos aerogeradores e enviada para a Eletro-

brás na entrada da cidade de Parnaíba através de cabos de 25km de cumprimento. 

Ele tinha uma fala bem calma enquanto explicava a geração e a distribuição de ener-

gia.  

 

Conversamos por cerca de 30 minutos. No começo eu estava um pouco desconfortá-

vel. Pois para mim as eólicas eram uma espécie de inimigas dos moradores. Encarei 

como um teste. Como um treinamento para o ofício de sociólogo de campo, saber ter 

uma “fachada”, como diz Goffmam, e manter essa fachada através de uma “linha”. 

Tércio ajudou nisso, pois era simpático e não fazia muitos questionamentos de por-

que eu estava estudando aquilo.  

 

Depois do gravador desligado é que veio a melhor parte. Ele deixou o discurso mais 

“oficial” de lado e passou a expressar argumentações mais “informais”. Me chamou 

para ir até o computador para me dá uma informação por fora. É que sua empresa, a 

qual ele se refere como “nós” em sua fala, ia investir no setor de abastecimento de 

carros elétricos. Ele abriu o seu e-mail corporativo em minha frente e mostrou al-

guns e-mails que recebeu. Esses e-mails são denominados “press release”. Aproveito 

para ler os “post it” colados na parte inferior de seu computador. São nomes de pes-

soas seguidos de números de telefone ou e-mail.  Nada muito revelador. Somente 

um post it é diferente. Nele está escrito algo como mitração numa letra apressada.  

 

Ele falou com certo orgulho e pertença sobre a empresa. Depois voltamos para mesa. 

Ele me perguntou sobre o que as pessoas têm falado sobre as eólicas. Digo que as 

pessoas falam bem da X e não muito bem da Y. Ele disse que imaginava isso. [...] 

Ele me explicou que as empresas ocupam diferentes espaços na ilha. A Y pega área 

de praia e área de vegetação. A X pega somente área de praia, contudo pega algumas 

lagoas (mas ele não falou das lagoas, eu que percebi). Há animais como cabras e ju-

mentos circulando na área do empreendimento, algo que ele ressalta como positivo 
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na relação da empresa com os moradores (Diário de campo de 21 de setembro de 

2016).  

 

Após a entrevista, desliguei o gravador de voz e tanto ele como eu ficamos mais à von-

tade para conversarmos. Ele contou um caso envolvendo o acesso de pescadores a lagoa que 

encontrava-se na área do empreendimento. 

Ele contou-me um caso: resolveu fazer uma experiência. Colocar ração para peixe 

numa lagoa que ele sabia que podia dar peixe. Depois de um tempo os peixes come-

çam a aparecer. O objetivo, segundo ele, era pegar esses peixes e distribuir entre os 

funcionários. Mas ele reclamou que os moradores vinham pegar os peixes antes de-

les se desenvolverem. Pegavam o peixe ainda pequeno. Com os dedos das mãos ele 

compara o tamanho do peixe ao de uma caneta. Ele disse que ficou chateado com a 

situação e mandou cercar e colocar um guarda no local. Ele disse que mesmo assim, 

os moradores iam lá e pegavam o peixe na troca de turno dos guardas. Ele então fa-

lou, expressando certa indignação: “como é que eles não entendem que aquilo é uma 

propriedade privada, tem dono.” […] A uma certa altura, ele preferiu não pôr mais 

ração e deixar a lagoa sem peixes. Ressaltou que além dos moradores não entende-

rem que aquilo era uma propriedade privada ainda eram ousados, pois falavam para 

o guarda que pegariam peixes mesmo assim, quando eles dessem bobeira, eles iam 

pescar (Diário de campo de 21 de Setembro de 2016). 

 

 Tércio concebe a área onde está a lagoa como uma propriedade privada, isso quer 

dizer, que tem dono, e reprova moralmente a pesca pelo morador naquele local. Se Buchudo 

foi surpreendido pelo guarda na mata, os pescadores descritos por Tércio tinham ciência de 

que a lagoa estava sendo vigiada e buscaram acessá-la sem serem notados, escolhendo a troca 

de turno entre os guardas como horário mais apropriado para a pesca na área do empreendi-

mento. Tal ousadia, como se referiu o funcionário, foi planejada e revela que os moradores 

não são apenas vigiados pelas empresas, mas eles também vigiam os funcionários e os guar-

das.  

 Quando tomei contado com esses dois casos de incursão na área do empreendimento, 

compreendi que o morador, mesmo sofrendo os impactos ambientais e sociais efetuados pelas 

empresas em Ilha Grande, não estava apenas sendo impactado, mas estava agenciando formas 

de lidar com esses impactos em seu cotidiano. Se as empresas optaram por cercar os recursos 

territoriais tradicionalmente utilizados no povoado, os moradores estavam elaborando formas 

de acessá-los, pois, por mais que os agentes das empresas reprovem e busquem regular as 

práticas extrativistas, do ponto de vista do morador elas são asseguradas moralmente como 

legítimas. Não é por outro motivo que tanto na fala de Buchudo como na dos pescadores 

enunciada por Tércio, quando há diálogo entre moradores e guardas, os primeiros afirmam 
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que apesar da vigilância e do cercamento, continuarão extraindo talos na mata e pescando na 

lagoa148. 

 A noção de “formas cotidianas de resistência” elaborada por James Scott (2002) me 

ajudou a entender a ação coletiva dos moradores para além das passeatas de rua, das audiên-

cias públicas dentre outras formas “não cotidianas” de resistência às empresas na Pedra do 

Sal. Durante pesquisa entre camponeses malaios, Scott notou que a ação política daquele 

campesinato historicamente dedicado ao cultivo do arroz não se dava apenas em momentos de 

revoltas, insurreições ou guerras camponesas. Ele percebeu que existia todo um repertório que 

era acionado no cotidiano daquela população para lidar com a cobrança de impostos pelo Es-

tado e com os donos de terra.  

 A esse repertório “oculto”, pelo menos aos olhos dos cientistas sociais acostumados a 

entender a ação coletiva como o resultado da existência de organizações previamente existen-

tes à ação (como os partidos e os sindicato), ele chamou de “armas dos fracos” (SCOTT, 

2002, p. 12). Esta expressão é uma referência as “armas comuns dos grupos relativamente 

sem poder” ilustradas por práticas como “fazer corpo mole, a dissimulação, a submissão falsa, 

os saques, […] a fofoca, a sabotagem e outras armas dessa natureza” (SCOTT, 2002, p. 12). 

Todas elas, ações que “requerem pouca ou nenhuma coordenação ou planejamento [se compa-

rada às guerras camponesas]; sempre representam uma forma de autoajuda individual; evitam, 

geralmente, qualquer confrontação simbólica com a autoridade ou com as normas de uma 

elite” (SCOTT, 2002, p. 12).  

 A noção formulada por Scott é boa para pensar a retirada de madeira e o uso de lagoas 

na área do empreendimento que ocorrem numa Pedra do Sal em situação de cercamento pelas 

empresas. As formas cotidianas de resistência expressam-se numa escala que não é aquela da 

ação coletiva, tão bem documentada nos estudos sobre os movimentos sociais rurais na socio-

logia brasileira, na qual o conflito é performado por uma ação pública e autodeclarada. As 

ações que configuram o que Scott nomeou de formas cotidianas de resistência operam de ma-

neira silenciosa e mais eficaz é na medida em que não são declaradas e nem facilmente identi-

ficadas por aqueles a quem a resistência é dirigida149.  

 Nesse ponto, é preciso procurar distanciar-se do que Loic Wacquant (1997, p. 183-

184).  nomeou de “leitura populista”, aquela que “exalta as virtudes e a invencibilidade do 

 
148 É interessante observar como práticas costumeiras como a pesca e a extração de madeira se “reinventam” para 

existir num contexto em que são desafiadas. O exercício de tais costumes na área do empreendimento, depende 

da criatividade de seus moradores, fazendo pensar o “costume” não apenas na dimensão do “usual” (RAD-

CLIFFE BROWN, 1970, p. 383), mas também naquela da “criatividade” (WAGNER,2012, p. 107). 
149 A partir da noção de “resistência cotidiana” de James Scott, irei tecer a frente alguns comentários sobre uma 

dimensão infrapolítica do conflito ambiental territorial, tendo como base o caso da Pedra do Sal. 
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dominado e apresenta, como estratégia heroica de resistência, o que em geral não é senão uma 

tática econômica de autopreservação face a uma ordem de dominação” A proposta do soció-

logo francês é levar em consideração o ponto de vista nativo sobre sua própria prática para, 

assim, evitar de projetar os ideais políticos do pesquisador sobre a ação dos seus interlocuto-

res.  

 Quando os morador da Pedra do Sal se dirige a uma mata para pegar talos ou organiza 

um grupo de amigos ou parentes para pescar numa lagoa localizada na área do empreendi-

mento, ele não está necessariamente pensando essas ações como uma luta contra o “global 

land rush” ou a contra a expansão da fronteira energética sobre a vida dos povos tradicionais 

do litoral do Nordeste brasileiro. Antes de tudo, aquelas práticas são para garantir o que comer 

ou para fazer um reparo na casa, dizem respeito à organização do grupo doméstico enquanto 

“táticas econômicas de autopreservação” (WACQUANT, 1997, p. 13-184).  

 O estudioso pode e até deve tentar entender como essas ações de “pequena escala” se 

relacionam com um “contexto de dominação” mais amplo, mas não deve projetar isso sobre o 

que pensam seus interlocutores. Essa perspectiva é partilhada pelo próprio James Scott. Para o 

autor, “tais modos brechtianos de resistência não são insignificantes”, contudo, “seria um er-

ro, como acontece em relação às rebeliões camponesas, idealizar demasiadamente essas 'ar-

mas dos fracos'”150.  

 Numa situação em que as demandas dos moradores da Pedra do Sal por regularização 

fundiária e criação da RESEX Cajuí não foram atendidas pelo poder público e a infraestrutura 

de produção de energia eólica expande-se sobre o território ilhéu destruindo recursos e cer-

cando outros tantos, as práticas cotidianas de resistência ao cerco das empresas, essa “arma 

dos fracos” (SCOTT, 2013) do povo da Pedral é um meio que viabiliza alguns usos da nature-

za e funciona como tática econômica de autopreservação.  

 

5.3.10 A infrapolítica do conflito ambiental territorial151 

 

 
150 Scott afirma que essas armas dos fracos “provavelmente não poderão fazer mais do que afetar lateralmente as 

várias formas de exploração que os camponeses enfrentam. Além disso, os camponeses não têm o monopólio 

dessas armas, como podem atestar todos que tenham observado as maneiras pelas quais funcionários e 

latifundiários têm resistido e obstaculizado as políticas estatais que lhes são desfavoráveis” (SCOTT, 2002, p. 

12). 
151  “Os conflitos ambientais territoriais marcam situações em que existe sobreposição de reivindicações de 

diversos grupos sociais, portadores de identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo recorte 

espacial (por exemplo, área para a implementação de uma hidrelétrica versus territorialidades da população 

afetada). A diferença em relação aos conflitos sobre a terra é que os grupos envolvidos apresentam modos 

distintos de produção de seus territórios, o que se reflete nas variadas formas de apropriação daquilo que 

chamamos de natureza naqueles recortes espaciais” (LASCHEFSKI, ZHOURI, p. 267, 2010). 
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O que se convencionou estudar como “conflito ambiental” nas ciências sociais e áreas 

afins está relacionado a “luta por território” (GUEDES, 2016), onde não se trata de conquistar 

qualquer pedaço de terra, mas de defender e preservar uma terra específica de danos causados 

pela ação de empresas ao meio ambiente ou a vida da população que o ocupa152. Se deve a 

Acselrad (2004, p. 26) a noção de conflito ambiental que é operada em diversos estudos do 

gênero.  

Conflitos ambientais são aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferencia-

dos de apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo me-

nos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio 

que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, 

água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de outros grupos.  

  

A partir do trabalho de campo na Pedra do Sal, gostaria de pontuar que o conflito am-

biental pode se expressar na forma da ação coletiva e pública organizada por associações co-

munitárias e ONGs ambientalistas, mas também manifestar-se em “lutas discretas” individu-

ais e cotidianas na vida das pessoas que “tem a continuidade das formas sociais de apropria-

ção do meio [...] ameaçada por impactos indesejáveis” (ACSELRAD, 2004, p. 26). Nesse 

sentido, pode-se pensar tanto em uma “política” como em uma “infrapolítica” do conflito am-

biental. A noção de infrapolítica foi desenvolvida por James Scott (2013).  

  

Numa ciência social já de si pródiga [...] em neologismos, hesitamos em propor mais 

um. O termo infrapolítica [...] parece constituir uma forma econômica de transmitir a 

ideia de que estamos perante uma dimensão discreta da luta política. À luz de uma 

ciência social focada na política relativamente aberta das democracias liberais e dos 

clamorosos protestos [...], a luta discreta que os grupos subordinados exercem todos 

os dias está, como os raios infravermelhos, para lá da parte visível do espectro [...]. 

Da mesma maneira, pretendo sugerir que a infrapolítica que temos vindo a examinar 

proporciona uma boa parte dos alicerces culturais e estruturais da ação política mais 

visível, onde geralmente concentramos as nossas atenções (SCOTT, p. 253-254). 

 

A “infrapolítica” do conflito ambiental é boa para pensar a ação daqueles que não ten-

do em determinado momento uma correlação de forças favorável no mundo das instituições 

ou não mais em condições de aguardar a resolução pelo Estado das disputas por território na 

“esfera pública”, recorrem a práticas que lhes restabelecem algum uso daquilo ao qual foram 

expropriados, no caso da Pedra do Sal, água, terra, madeira, peixe, frutos e animais de caça.  

 
152 Guedes (2016) comenta que a chamada “luta por território” está associada a povos indígenas, quilombolas e 

comunidades tradicionais, enquanto a “luta por terra” refere-se à ação de trabalhadores rurais e camponeses. A 

luta dos camponeses reivindica um pedaço de terra em qualquer lugar que possua boas condições para a 

produção familiar, já a luta dos povos tradicionais reclama a defesa de um lugar específico, aquele 

tradicionalmente ocupado. A luta por terra vincula-se a instituição de assentamentos da reforma agrária e a luta 

por território ao reconhecimento de Terras Indígenas, Territórios Quilombolas e Reservas Extrativistas, aquelas 

entendidas como Terras Tradicionalmente Ocupadas (ALMEIDA, 2004).   
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Como nota Scott, essa resistência rotineira e discreta pode passar por alguma dificul-

dade de visualização por estudos socioambientais que recorrentemente priorizam como mani-

festação do político as ações públicas e coletivas como eleições sindicais, ocupações de terra e 

passeatas de rua. Contudo a política pode operar num nível como aquele dos raios infraverme-

lhos, “para lá da parte visível do espectro” (SCOTT, 2013, p. 253)153.  

Auxiliado pela perspectiva de Scott, a pesquisa de campo lavada a cabo na Pedra do 

Sal permitiu-me observar essa dimensão cotidiana do conflito ambiental para além dos “dis-

cursos públicos” (SCOTT, 2013) produzidos por moradores e por empresas. De forma que 

tornou visível para mim todo um repertório de práticas na luta por território como cortar cer-

cas, pescar na área do empreendimento e desafiar os vigias, que estariam invisibilizados se 

minha atenção estivesse voltada apenas para os protesto e bloqueios de rua que ocorreram no 

povoado ou ainda para os pedidos de regularização fundiária a prefeitura de Parnaíba ou a 

solicitação de criação da Resex Cajuí ao governo federal154. 

 

5.3.11 Práticas de negociação com as empresas 

 

Neste ponto apresento as práticas de negociação estabelecidas pelo morador com as 

empresas e seus vigias e funcionários. Algumas dessas práticas produziram acordos “infor-

mais” que visaram o acesso do morador as “zonas” percebidas pelas empresas como proprie-

dade privada. Outras dessas práticas de negociação operaram no âmbito legal da legislação 

ambiental do Estado brasileiro através do mecanismo da “compensação ambiental”.  

Começo apresentando as “negociações informais” através de uma história contada por 

Eli a mim durante uma entrevista em sua casa.  

As cercas, elas são mais lá [próxima à praia]. Só que aqui nessa área dos camarões, 

da maricultura, tem uma cerca, só que o pessoal [moradores] já cortaram. O pessoal 

não teve pena, cortaram mesmo. Mas só que no futuro vai fechar de novo. E no co-

meço, eles [vigias] não queriam que a gente entrasse nessa segunda etapa. Só que 

um dos vigias é daqui [Pedra do Sal] e falou com o chefe, “olha chefe, é melhor o 

senhor aceitar [que possam passar pela segunda etapa] porque a comunidade é mui-

to carente, a comunidade foi criada aqui, aqui é o lazer de todo mundo, e o senhor 

vai remar contra a maré”. Aí foi que eles aceitaram a gente entrar. Mas você tá pas-

 
153 O autor opera uma distinção entre a “resistência aberta” e a “resistência disfarçada”. A primeira é declarada e 

atrai as principais atenções, a segunda é discreta, implícita e constitui o domínio da infrapolítica (SCOTT, 2013, 

p. 271).   
154 Nas formulações de James Scott, “formas cotidianas de resistência” foi um termo que se originou de seu 

estudo “Weapons of the weak” [Armas dos fracos] (1985) e que evoluiu para a discussão em torno da 

“infrapolítica” e do “discurso oculto” dos grupos subalternizados em “Domination and the arts of resistence: 

hidden transcripts [A dominação e a arte da resistência: discursos ocultos]” (1992). Ao referir-se a discurso, o 

autor não está nomeado apenas a verbalização de visões de mundo, mas as práticas. Assim, formas cotidianas de 

resistência, infrapolítica e discurso oculto referem-se aos “estratagemas pragmáticos e discretos destinados a 

minimizar a apropriação material” (SCOTT, 2013, p. 259).   
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sando e eles [vigias] estão lá (Entrevista com Eli em sua casa, 03 de setembro de 

2016, grifos nosso).  

 

 Isso ocorreu no que Eli chamou de segunda etapa, um segundo conjunto de aerogera-

dores instalados no lugar pela Omega Energia. Note o leitor que Eli fala que as cercas foram 

cortadas pelos moradores que não tiveram pena de tal ação, visto que cortar uma cerca da 

empresa posta na natureza não é um problema ético dos moradores, mas uma ação moralmen-

te justificada segundo a lógica nativa de organização do território ilhéu. Assim como a extra-

ção de madeira e pesca clandestina na área do empreendimento, o corte de cerca faz parte de 

um repertório pedral de práticas cotidianas de resistência ao cercamento da natureza.  

 Contudo, um outro tipo de relação entre empresa e comunidade é revelado por Eli nes-

te fragmento de entrevista. Além das entradas na área do empreendimento sem a permissão 

das empresas, os moradores também negociaram a entrada na segunda etapa através de um 

vigia que era morador do lugar e que funcionou como uma espécie de “mediador” entre o che-

fe e a comunidade. Perceba o leitor que a fala do vigia tal como contada por Eli possui um 

tom ambíguo. Ao mesmo tempo em que é um pedido ao chefe para que a comunidade possa 

entrar na segunda etapa, é também uma espécie de aviso-prévio, no sentido de um alerta ao 

chefe, pois caso ele não aceitasse a entrada dos moradores, ele estaria remando contra a maré.  

 Esta expressão utilizada pelo vigia na história contada por Eli é um indicativo de que 

independentemente da cerca da empresa, da vigilância do guarda e das permissões dos chefes, 

os moradores continuariam entrando na segunda etapa. Pode-se pensar essa negociação entre 

o vigia e o chefe como a expressão de uma “diplomacia informal” estabelecida entre a comu-

nidade e a empresa, na qual um certo “verniz” de acordo tornava legítimo tantas entradas na 

segunda etapa apesar das restrições das empresas. A história também revela que por mais que 

a empresa montasse todo um aparato de controle de suas “zonas”, esse aparato não possuía 

uma eficácia absoluta, apenas relativa, pois foi constantemente desafiado pelos moradores. 

Contudo, as práticas de negociação não se resumem a esses acordos informais, acordos for-

mais também são estabelecidos.  

 Como forma de compensação ambiental155 à comunidade pela destruição das matas e 

lagoas, as empresas desenvolveram atividades nas escolas da Pedra do Sal que os moradores 

classificam como apoio através de parcerias. Isso pode ser observado no aparelhamento em 

 
155 A Compensação Ambiental é “um mecanismo legal para que as empresas retornem e minimizem os impactos 

que podem ser causados no ambiente a partir de atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental”. Corredor Ecológico Vale do Paraíba. Entenda como funciona a compensação ambiental no Brasil. 

Disponível em: https://corredorecologico.com.br/imprensa/artigos/12/entenda-como-funciona-a-compensacao-

ambiental-no-brasil. Acesso em 26 set 2019.   
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janeiro de 2014 do Espaço Multimídia da Escola Municipal de Educação Infantil João Severo 

pela empresa Tractebel, atual Engie. Esta mesma empresa doou em nove de setembro de 2015 

uma brinquedoteca àquela escola. Nas duas ocasiões, tais parcerias foram celebras em ceri-

mônias públicas com a presença de pessoas da comunidade, da empresa e da prefeitura muni-

cipal, como o leitor pode conferir no trecho abaixo que descreve a inauguração do Espaço 

Multimídia.    

Uma das etapas do Projeto: A vida depende do meio ambiente e o meio ambiente 

depende de nós! Era o aparelhamento do Espaço Multimídia, onde as crianças usu-

fruíssem de um ambiente acolhedor e propício a leitura e outras atividades pedagó-

gicas. Com o apoio da Usina Eólica Pedra do Sal – Tractebel Energia, foi possível a 

realização de um sonho, prevalecendo a parceria entre nossa escola e a empresa de 

energia limpa. Se fez presente a inauguração a comunidade escolar, a Diretora de 

Educação Infantil da SEDUC-Parnaíba, Professora Cristiane e o representante da 

empresa Sr. Marcio Mauriz (Blog da Escola Infantil João Severo Pedra do Sal. 

Transformando sonho em realidade, 13 de janeiro de 2014)156. 

 

 Essas parcerias podem ser notadas em outros exemplos, através de atividades desen-

volvidas por empresas que prestam serviços à Omega Energia: como a realização de oficina 

de “educação ambiental” pela Vento Consultoria157 com as crianças da escola anteriormente 

citada e o apoio da Cortez158 ao desfile de sete setembro que celebra a independência do Bra-

sil com um desfile das crianças da Escola João Severo pelo povoado. 

Durante todo o ano de 2013 foram desenvolvidas várias atividades do Projeto: A vi-

da depende do meio ambiente e o meio ambiente depende de nós! Dentre elas, des-

taque para visita aos quintais de famílias da comunidade para investigar quais plan-

tas são cultivadas e como são cuidadas. Oficinas sobre meio ambiente com a equipe 

da VENTO CONSULTORIA, uma empresa que presta serviço a OMEGA, realizan-

do ações de educação ambiental. Foram feitas oficinas de desenhos, recortes e cola-

gens sobre a temática do MEIO AMBIENTE, buscando construir educação voltada a 

formação cidadã crítica e consciente do papel do homem frente a problemática am-

biental que se apresenta (Blog da Escola Infantil João Severo Pedra do Sal. Ativida-

des desenvolvidas durante o projeto, 14 de janeiro de 2014)159. 

 

Realizamos em setembro um desfile cívico com as crianças da Escola Municipal de 

Educação Infantil João Severo, com efetiva participação dos pais, com apoio das 

empresas OMEGA e CORTEZ, no qual desfilamos pela Estrada Pedra do Sal, com 

saída da escola até o posto de saúde da comunidade. Durante o percurso foi emocio-

nante a alegria das crianças ao desfilarem e das mães ao acompanharem a atividade 

 
156  Disponível em: https://escolainfantiljoaoseveropedradosal.blogspot.com/2014/01/transformando-sonho-em-

realidade.html. Acesso em 26 set 2019.  
157 A Vento Consultoria Ambiental foi constituída em 2007 para “atuar no campo da gestão e gerenciamento 

ambiental para projetos de infraestrutura pública e privada”. A empresa desenvolve “atividades relacionadas a 

licenciamento ambiental, gestão institucional junto aos órgãos licenciadores, elaboração de estudos de impacto 

ambiental e elaboração e execução de programas de monitoramento, controle, mitigação e recuperação 

ambiental”. Linkedin. Vento Consultoria Ambiental. Disponível em: https://br.linkedin.com/in/vento-consultoria-

ambiental-1494b524. Acesso em 26 set 2019.   
158 O Grupo Cortez é nas palavras da própria empresa uma “Holding composta por quatro empresas voltadas 

para ofertar soluções de engenharia no desenvolvimento e implantação de projetos de energia renovável”. Grupo 

Cortez. Disponível em: https://cortezengenharia.com.br/. Acesso em 26 set 2019.  
159  Disponível em: https://escolainfantiljoaoseveropedradosal.blogspot.com/2014/01/atividades-desenvolvidas-

durante-o.html. Acesso em 26 set 2019.  
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cívica. (Blog da Escola Infantil João Severo Pedra do Sal. Desfile de 07 de setem-

bro, 14 de janeiro de 2014)160. 

 

 Assim, não é apenas a resistência que compõe o repertório de práticas dos moradores 

da Pedra do Sal em relação ao cerco da natureza pelas empresas. Existem também práticas de 

negociação indiretas e diretas expressas em acordos informais e formais entre moradores e 

agentes das empresas. Ao que parece, essas práticas de resistência e negociação podem funci-

onar simultaneamente na vida dos moradores. O fato de estarem recebendo apoios e estabele-

cerem parcerias com as empresas através de atividades, não impede que os moradores entrem 

“cladestinamente” na área do empreendimento nem que em outras áreas da empresa essas 

entradas sejam negociadas.  

 

5.3.12 Entre a empresa e a comunidade: o vigia como pessoa liminar 

 

O vigia que também é morador da Pedra do Sal, como o personagem da história con-

tada por Eli, é uma espécie de “pessoa liminar”, pois mesmo tempo que possui vínculos com a 

comunidade, também é um funcionário da empresa, seu status é marcado por essa liminarie-

dade, e é ela que torna possível fazer o vigia funcionar no contexto social local como uma 

espécie de mediador ente o mundo da comunidade e o mundo do empreendimento. O vigia ou 

guarda é aquele que circula entre esses dois universos e dispõe do entendimento dos códigos 

inerentes a cada um deles, o que o torna uma espécie de “tradutor” privilegiado dos interesses 

do empreendimento e dos interesses dos moradores em relação à terra.   

Como comentado anteriormente, um dos filhos de Zé Garoto encontrava-se como vi-

gia no período em que o conheci durante o trabalho de campo. Contudo, nem todo vigia é 

morador, o que torna apenas aquele que é vigia-morador um “portador” (tragger, no sentido 

weberiano do termo) dessa “traduzibilidade” entre mundos sociais, porque capaz de lidar e 

cruzar os significados desses diferentes códigos. Guardada as devidas considerações históricas 

e sociológicas, ao que parece, o vigia ocupa um lugar social próximo ao que ocupava o va-

queiro no passado do povoado. O vaqueiro era aquele que sendo morador, tendo nascido na 

ilha, servia, contudo, as ordens dos Silva. Se se recapitula a estratégia utilizada por Zé para 

conseguir uma morada na Pedra do Sal, descrita na parte Agregados e donos de terra desse 

texto, lembrar-se-á que foi um amigo de Zé, que era vaqueiro de um Silva, que mediou entre o 

caboco e o dono de terra o pedido de morada.  

 
160  Disponível em: https://escolainfantiljoaoseveropedradosal.blogspot.com/2014/01/desfile-do-dia-07-de-

setembro.html. Acesso em 26 set 2019.  
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Guardando as particularidades de cada conduta social, na hierarquia de status da ilha, o 

vaqueiro do passado está para o vigia do presente, assim como o empreendedor do presente, o 

gringo abstrato quase nunca visto, está para o dono de terras do passado. Ambos, o novo em-

preendedor e o antigo dono de terra, foram agentes capazes de impor determinadas interdições 

quanto as formas de apropriação do território  pelo morador da Pedra do Sal em diferentes 

situações históricas, ambos se valendo de distintas estratégias, tentaram regular a conduta 

territorial no povoado, e ambos foram desafiados de diferentes maneiras no passado e no pre-

sente.  

Tanto o antigo vaqueiro como o recente vigia garante a sua sobrevivência econômica 

através de atividades que diferem das existentes e executada há gerações no povoado, como a 

pesca, a coleta de frutos e podemos incluir também, em menor escala, o comércio. O vigia 

recebe um salário da empresa por uma atividade executada em horários fixos para começar e 

acabar. Isso possibilita a ele tanto uma gestão do tempo diferente da do pescador como uma 

renda que não depende da variação na oferta natural de peixes ou frutos. É assim, uma remu-

neração mais estável se comparada a conseguida pelo pescador com a venda do peixe ao atra-

vessador, venda sujeita a variabilidade que acompanha o calendário ecológico da ilha.  

O filho de Zé que trabalhava como vigia na eólica possuía, por exemplo, um carro, ob-

jeto raro nas casas do povoado. Esse carro acaba por funcionar como um objeto de distinção 

num contexto onde é um bem escasso, no qual a maioria dos moradores utilizam-se da linha 

de ônibus local para deslocar-se entre o povoado e a cidade. O próprio Zé, ex-agricultor e ex-

pescador, mas comerciante no período em que o conheci, possuiu seu primeiro carro após o 

filho já ter a posse de um. Outros pescadores de longa data, possuíam apenas uma moto, um 

bem também raro no povoado, mas menos do que o carro. Assim, o status econômico do vigia 

tende a ser hierarquicamente superior ao do pescador na Pedra do Sal, porque sua inserção 

numa relação de trabalho formal com uma renda fixa o possibilita acessar bens materiais es-

cassos na ilha por que de difícil acesso pelos pescadores.  

O vigia-morador possui um carro, contudo ainda mora no povoado, ao mesmo tempo 

que seu status econômico é superior à média dos outros moradores, ele é superior apenas na-

quele contexto. Quando chega à cidade de Parnaíba para fazer compras num supermercado ou 

realizar uma consulta no hospital, o status que o acompanha devido a posse do carro é diluído 

no mar de carros que circulam no asfalto do município. O vigia-morador se iguala momenta-

neamente ao status do citadino, perdendo também sua distinção. É apenas quando sai da cida-

de e chega novamente ao povoado que sua distinção social é restituída.  
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Outra situação que mostra a relatividade do status do vigia-morador é que seu trabalho 

no interior do universo da eólica tende a ser visto como um função baixa, como informou 

anteriormente o relato de Francisca ao qualificar as funções exercidas por moradores nas em-

presas de energia eólica. Com a expressão emprego baixo ela classificava as atividades não 

exercidas por administradores, técnicos ou engenheiros, todos gente de fora do povoado, mas 

aquelas exercidas por moradores como serviços gerais e vigilância. O vigia é uma pessoa li-

minar entre os mundos da empresa e da comunidade porque apropriou-se de ambos os  códi-

gos e é capaz de traduzi-los para ambas as partes, entretanto no universo social do empreen-

dimento ele ocupa uma função baixa, contudo na comunidade seu status é superior ao dos 

demais moradores.  

 

5.3.13 Para uma etnografia das práticas em conflitos territoriais 

 

Sherry Ortner (2006) comentou em relação ao campo dos “resistance studies” como 

sendo “estreitos” por serem etnograficamente “superficiais”. Com aqueles estudos centrando-

se apenas em analisar o Estado, o império e a economia global, tornou-se escasso o conheci-

mento sobre a política interna e a riqueza cultural dos grupos dominados, assim como a com-

preensão da subjetividade dos agentes engajados naqueles dramas (ORTNER, 2006, p. 61-

62).  

O estudo levado a cabo na Pedra do Sal, revelou-me que existi mais entre as comuni-

dades tradicionais e os projetos de grandes empresas do que apenas o conflito entre as partes. 

Ao chegar ao lugar em 2015, eu tinha uma certa expectativa sobre o que poderia encontrar na 

ilha e essa expectativa foi construída em torno de uma “comunidade que lutava contra uma 

empresa”, de modo que a “leitura populista”, da qual falava Wacquant (1997), era o meu pon-

to de partida.  

No entanto, durante os anos de trabalho de campo na ilha, percebi que aquelas expec-

tativas não se confirmaram de maneira absoluta, mas relativa. O mapeamento anteriormente 

apresentado em torno das práticas de colaboração, resistência e negociação, indicou-me como 

foi multifacetada a relação entre a comunidade e a empresa na situação estudada. Ainda que o 

conflito territorial seja uma realidade experimentada por ambas as partes, sua “intensidade” 

variou ao longo do tempo, e em momentos de calmaria foi possível não só as partes negocia-

rem, mas também colaborarem.  

Lembro ao leitor que, por mais que o anúncio da construção do resort de luxo de Juan 

Mari em Ilha Grande tenha deixado apavorada a Pedra do Sal no começo dos anos 2000, isso 
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não impediu que anos depois seus habitantes trabalhassem na fase de instalação dos parques 

eólicos das empresas Engie e Omega, participando, assim, mesmo que de uma posição subal-

terna, do processo de territorialização da energia eólica no litoral do Piauí.  

Penso que as práticas de colaboração entre a empresa e a comunidade na Pedra do Sal 

não devem ser entendidas apenas da perspectiva de que de alguma maneira as empresas se 

“aproveitaram” dos moradores, o que legaria a estes uma passividade naquele contexto, algo 

que de fato não ocorreu. Acho mais adequado pensar, então, desde uma perspectiva que valo-

rize os agenciamentos do morador naquela situação e compreender as práticas de colaboração 

como uma espécie de tirar “vantagem” de uma situação que parecia ser um “ponto sem retor-

no”, pois a instalação das empresas na ilha indicava que elas haviam chegado para ficar.  

Foi quando me dispus a ouvir os moradores e o que eles poderiam me contar sobre a 

chegada, a instalação e a convivência com as empresas que tomei contato com suas formula-

ções acerca das relações com a Engie e Omega. Assim, categorias como ajuda, apoio e parce-

ria utilizados pelos moradores para descreverem práticas de colaboração e negociação com as 

empresas no período da instalação e da convivência, fez-me relativizar que as interações entre 

comunidade e empresa davam-se apenas na chave do conflito, ainda que este fosse uma reali-

dade e me fosse comunicado por eles através de expressões como ficar cercado, cortar cerca 

e pescar na área do empreendimento. Talvez uma conclusão possível seja que a relação entre 

a comunidade e a empresa é uma relação instável, que varia ao longo do tempo e que o fato de 

em determinado momento ter ocorrido uma colaboração não impede que em outro ocorra um 

conflito e que entre eles haja uma negociação.  

Assim, me parece que para superar as leituras “etnograficamente superficiais” dos “re-

sistance studies”, como proposto por Ortner (2006) é necessário dar atenção ao universo soci-

al do conflito a partir das categorias mobilizadas pelos próprios envolvidos em tais situações 

belicosas e assim, arejar as perspectivas de estudo dos conflito ambientais territoriais. Contu-

do, uma aproximação ao universo nativo deve tomar a precaução de não se deixar envolver de 

forma um tanto quanto romântica com esse universo, o que poderia desaguar no que Loic 

Wacquant (1997) nomeou de “leitura populista”.  

  

5.3.14 A invenção da tradição pedral 

 

“Se isso aí é ser tradicional, eu me considero tradicional”, disse o pescador Mureta na 

Associação de Moradores e Pescadores ao ser apresentado a categoria “povos e comunidades 

tradicionais” por um grupo de assessoria jurídica popular. A discussão sobre a tradição foi 
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acionada entre os moradores em decorrência de um estudo técnico, encomendado pela Eco-

city, que afirmava não ser “tradicional” a população da Pedra do Sal. Essa conclusão sobre a 

não tradicionalidade dos moradores garantiria a construção de um resort de luxo pela Ecocity 

sem a necessidade de compensações aos moradores, que estariam tendo a sua tradicionalidade 

afetada pela construção do empreendimento.  

Ao tomarem conhecimento da categoria jurídica “povos e comunidades tradicionais”, 

os moradores identificaram nela uma descrição de suas práticas sociais, opondo-se, assim, a 

classificação daquele estudo e reclamando as autoridades do Estado seu reconhecimento como 

“povo tradicional” e, em decorrência disso, a não construção do resort de luxo.   

A partir do registro de uma oficina na Associação de Moradores descrevo como os 

seus participantes, particularmente os moradores da Pedra do Sal, pensaram a tradição e a 

pessoa161 tradicional no contexto da luta por território (GUEDES, 2016) com a empresa Eco-

city, que se desdobrou em uma “luta por reconhecimento” (HONNETH, 2003), isso quer di-

zer, numa luta para serem reconhecidos pelos outros (a empresa e o Estado) como um povo 

tradicional. Essas lutas envolveram técnicos a serviço da Ecocity, moradores e estudantes de 

direito numa “luta de classificações” (BOURDIEU, 1996) acerca da tradição e do tradicional 

no contexto ilhéu.  

Como procurarei demonstrar adiante ao leitor, para o morador a tradição se apresenta 

como um conjunto de saberes e fazeres com o território que circulam entre diferentes gera-

ções do povo da Pedral. A pessoa tradicional é aquela que conhece o território da ilha ao pon-

to de utilizar seus recursos e, assim, garantir o sustento a sua família. Esse sustento pode ser 

alcançado através do artesanato rendeiro ou doceiro, entendidos como uma arte, ou ainda 

através da pesca, entendida como um trabalho, contudo, um trabalho sem patrão. O tradicio-

nal é também aquele que partilha de uma memória comum através da qual é possível situar-se 

e situar o outro em relações de parentesco e na história e no cotidiano daquele povoado a beira 

mar. 

 

5.3.14.1 A Associação de Moradores e Pescadores 

 

 
161 Parto da noção de “pessoa” em Edmund Leach para entender a pessoa tradicional na Pedra do Sal. O autor 

afirma que “na linguagem da antropologia social dificilmente se faz distinção entre o termo pessoa e o termo 

indivíduo. Um indivíduo é um ser animal biológico que nasce, se desenvolve até à maturidade, envelhece e 

morre; a pessoa é o conjunto de cargos e papéis que se ligam ao indivíduo em qualquer época específica da sua 

vida” (LEACH, 2002, p. 143). 
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Numa certa altura da rodovia PI-116, em uma de suas margens, localiza-se a Associa-

ção de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal. É um prédio simples de alvenaria, sem nu-

meração, de formato retangular, com uma fachada pintada de verde. Ele é ladeado à esquerda 

por uma construção abandonada e à direita por uma casa. Uma rasteira vegetação cresce ao 

fundo. A sua frente, uma ampla calçada de cimento antecede o asfalto por onde transita o mo-

rador a pé, em moto, em bicicleta, deslocam-se vaca, cabrito, burro, cachorro e no fim de se-

mana predomina o rápido movimento do carro do turista em busca do mar. Por volta de uma 

década, alongados caminhões de carga passaram a circular, aumentando o fluxo na rodovia e 

fornecendo hélices, torres, aerogeradores e trabalhadores para as empresas de energia eólica 

instaladas no lugar.   

Desde a sua fundação em 1992, que a Associação havia sido dirigida por uma única 

família. Contudo, por volta de 2005, ela foi substituída através de eleições por uma nova dire-

toria da qual faziam parte outros moradores, mas também membros daquela família. Os mo-

radores elegeram uma nova diretoria, insatisfeitos que estavam com aquele prolongado man-

dato acusado de direcionar-se para a satisfação das necessidades não da comunidade, mas da 

família a qual pertenciam os membros da diretoria.  

O período em que assume a nova gestão coincide com aquele durante o qual a Pedra 

do Sal tornou-se um lugar de investimentos financeiros oriundos do turismo de grande escala 

e de projetos de energia eólica. Foi aquela diretoria, empossada na segunda metade na década 

de 2000, que protagonizou enfrentamentos com empresários estrangeiros de turismo, num 

primeiro momento, e da energia eólica, posteriormente.  

Como descrito anteriormente, em 2009 os moradores conseguiram impedir a constru-

ção de um resort de luxo da empresa Ecocity. A ameaça da perda das casas e de terras de uso 

comum mobilizou uma luta pelo território narrada pelos moradores como um momento de 

briga e reunião da comunidade. O mesmo sucesso não se repetiria alguns anos depois em 

relação as investidas de empresários do setor de energia. Pessoas da gestão anterior da Asso-

ciação passaram a defender a instalação de empreendimentos econômicos como uma forma de 

trazer emprego e desenvolvimento para a comunidade. Apesar dos protestos, em 2008 inicia-

se a instalação do primeiro parque eólico do estado do Piauí no território da Pedra do Sal. Em 

2011, é criada uma outra associação comunitária, segundo meus interlocutores, com o patro-

cínio da empresa de energia recém-chegada ao lugar. Em 2013, começa-se a instalação do 

Complexo Eólico Delta do Parnaíba pela Omega Energia, projetado para ocupar uma área 

maior do que aquela do parque instalado anos antes.  
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5.3.14.2 A oficina sobre comunidade tradicional 

 

 Como abordado anteriormente, minha “entrada no campo” ocorreu através de amigos 

de Parnaíba, militantes sociais que apoiavam a luta dos moradores da Pedra do Sal. Foram 

essas pessoas que me levaram de carro num fim de semana de maio de 2015 até a Associação 

de Moradores e Pescadores do lugar e me apresentaram a Norma, a presidente da associação.  

Após ser apresentado a ela por meus amigos, Norma falou da situação de desrespeito 

com a comunidade, que não tinha seus direitos reconhecidos pelo governo. Em seguida, ex-

pliquei as minhas intenções de pesquisa na Pedra do Sal e ela concordou com minha presença 

ali e convidou-me para as reuniões que seriam realizadas naquele fim de semana. A reunião 

para a qual fui, foi, na verdade, uma oficina ofertada por estudantes de um grupo de assessoria 

jurídica popular aos moradores no âmbito de um projeto de extensão da Universidade Federal 

do Piauí. Os temas debatidos no sábado e no domingo seriam, respectivamente, “regulariza-

ção fundiária” e “comunidade tradicional”.  

Durante as oficinas, as pessoas permaneciam sentadas em cadeiras dispostas em círcu-

lo no primeiro vão da associação. As paredes desse recinto continham várias cartolinas com as 

datas e temas das oficinas já ocorridas. Também havia cartazes e “banners” produzidos por 

ONGs ambientalistas sobre a Pedra do Sal. Grande parte de uma das paredes era ocupada por 

um mural de fotos. Nele havia um cartaz pequeno de cartolina na cor vermelha com os dize-

res, “essa terra é minha!!!” escritos de caneta preta. As diversas fotos que compunham o mu-

ral apresentavam cenas da vida dos moradores: dois homens levando o Camurupim, peixe 

grande do local associado a períodos de fartura; quatro mulheres na praia fazendo a limpeza 

da orla com luvas brancas e sacos pretos de lixo; a pedra conhecida como Cabeça do Gigante 

localizada na orla; um pescador segurando a caçoeira, rede de pesca utilizada no local; dois 

homens saindo do mar puxando uma canoa para a praia; duas artesãs segurando suas peças 

feitas de palha; uma criança segurando uma pipa; uma barricada de pneus em chamas e uma 

canoa com vela e faixas bloqueando a estrada que dá acesso à Pedra do Sal num dia de mani-

festação de rua; a paisagens com a presença de eólicas; uma lagoa; o Mero, peixe que habita 

entre as pedras no fundo do mar.  

A composição das oficinas naquele fim de semana era basicamente de pessoas do local 

com idades entre 30 anos e 70 anos. A maioria era formada por homens com ocupações como 

pescador, agricultor, artesão, comerciante e barraqueiro. Os participantes não residentes no 

local eram, além de mim, os estudantes de direito de Teresina e os militantes sociais de Parna-

íba. Estes possuíam idades entre 20 anos e 30 anos e um número equilibrado entre homens e 
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mulheres. As oficinas foram realizadas às tardes, iniciavam por volta das 14:30 horas, havia 

uma pausa para o lanche e em seguida retornava-se os trabalhos que iam até as 17:00 horas.  

As oficinas podem ser compreendidas como um “ritual de interação” (GOFFMAN, 

2011) que passava por três “momentos” em que se encontravam os “atos de diferentes pesso-

as” (Ibid), moradores do lugar, estudantes de direito de Teresina, militantes sociais de Parnaí-

ba e o pesquisador vindo de Fortaleza. Defino como o primeiro momento aquele anterior ao 

início da oficina, em que as condições para realiza-la (a presença de moradores, a arrumação 

das cadeiras na sala, a oferta de lanche) estão sendo organizadas por alguns dos participantes; 

o “segundo momento” é aquele que inicia-se com a socialização das “regras cerimoniais” que 

ordenarão a realização da oficina; o “terceiro momento” é aquele no qual a ordem ritual espe-

cífica que governava as relações entre “os atos de diferentes pessoas” é desfeito, marcando, 

assim, o encerramento da oficina.  

No momento anterior ao início da oficina, os moradores estavam chegando ao local a 

pé, de bicicleta e, mais raramente, de moto. Eles conversavam em pequenos grupos em frente 

a associação sob a sombra que o próprio prédio proporcionava, afinal era por volta das 14:00h 

e o sol estava quente. Outros estavam dentro da associação dispondo as cadeiras num círculo 

ou organizando o lanche. As conversas eram variadas, desde troca de notícias sobre amigos e 

parentes, brincadeiras seguidas de gargalhadas, até novidades sobre a instalação de mais uma 

etapa de um parque eólico.  

O segundo momento era aquele no qual um dos estudantes de direito dava boa tarde, 

agradecia a presença das pessoas, falava qual o tema a ser debatido e explicava a metodologia 

utilizada na discussão. Seguia-se uma rodada de apresentação das pessoas, que falavam seu 

nome, o que faziam e porque estavam participando da oficina. Em seguida, um dos estudantes 

falava novamente o tema e a metodologia a ser utilizada no dia. Após os moradores concorda-

rem com o proposto, seguiam-se intervenções sobre o tema escolhido. Os estudantes de direi-

to e os militantes sociais intervinham sempre que solicitados ou provocados pelos moradores 

sobre questões que muitas vezes não faziam parte do tema do dia.  

O encerramento ocorria quando algum estudante fazia o resumo do que aconteceu e 

enunciava o tema da próxima oficina. Com esse clima de encerramento, as pessoas circula-

vam pelo primeiro vão da associação e conversavam em pequenos grupos, como no momento 

que antecede o início da oficina. Em seguida, despediam-se umas das outras e saíam individu-

almente, em duplas ou em pequenos grupos do perímetro da associação em direção as suas 

casas.  
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Apesar das oficinas terem duração de algumas horas com o objetivo de registrar rela-

tos dos moradores para consubstanciar documentos jurídicos favoráveis a eles na luta por ter-

ritório com as empresas, foi recorrente tornarem-se uma espécie de articulação entre morado-

res, estudantes de direito e militantes sociais. Através dessas articulações foram organizadas 

reivindicações ao governo local e aos empresários em forma de protesto de rua ou no agen-

damento de audiência pública.  

 

5.3.14.3 A tradição e a pessoa tradicional 

 

No tópico anterior, descrevi minha “entrada no campo” e como funcionavam as ofici-

nas de assessoria jurídica ofertadas por extensionistas de direito aos moradores da Pedra do 

Sal como um ritual de interação que pode ser decomposto em três momentos. A seguir, des-

crevo como foi acionado o debate em uma dessas oficinas sobre a categoria “povos e comuni-

dades tradicionais” para depois apresentar as histórias contadas pelos moradores sobre a sua 

tradição e porque se consideram pessoas tradicionais162.  

Naquele fim de semana de maio de 2015, a tarde de domingo foi reservada para a ofi-

cina sobre “comunidade tradicional”. Ela ocorreu obedecendo ao ritual descrito anteriormen-

te. Os moradores foram incitados a falaram sobre suas memórias, modo de vida, uso e ocupa-

ção do território para, assim, os extensionistas de direito registrarem elementos para a contes-

tação do estudo que dizia não ser “tradicional” a população da Pedra do Sal. Tal estudo fora 

encomendado por empresários da Ecocity que buscavam validar a implantação de um resort 

de luxo no lugar e afirmava que os moradores praticavam uma pesca artesanal, mas que a co-

munidade não podia ser classificada como tradicional, pois este tipo de pesca, na visão dos 

que elaboraram tal estudo, não era exclusividade das comunidades tradicionais163. 

Após um dos extensionistas apresentar em tom crítico o argumento do referido estudo, 

houve burburinho na Associação. Os moradores concordaram que era uma falha separar a 

“pesca artesanal” de “povo tradicional”, tal qual o estudo propunha. Em seguida, outro exten-

sionista leu para os presentes na Associação o significado da categoria “povos e comunidades 

 
162 Parto de entendimento de narrativa de que “narrar é, afinal, um meio principal de dar sentido à experiência 

passada e compartilhá-la com outras pessoas. A maioria das narrativas é contada sobre coisas que, em um ou 

outro nível, são importantes para o narrador e o público. [As narrativas dão] [...] aos pesquisadores acesso ao 

entendimento dos narradores dos significados de eventos-chave em suas vidas, comunidades ou contextos 

culturais” (CORTAZZI, 2001, p. 384 [tradução nossa]). 
163 O paroxismo de tal afirmação fora destacado pelos moradores que ironizaram o fato de o estudo reconhecer 

que os moradores do lugar praticavam uma pesca artesanal, mas a Pedra do Sal não poderia ser classificada 

juridicamente como uma comunidade tradicional. De forma que o estudo apontava para a conclusão de que os 

moradores praticam uma pesca artesanal, mas residem numa comunidade não tradicional.  
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tradicionais”, tal como disposto no Artigo 3º do Decreto Nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 - 

que institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais 

(PNDPCT)164.  

Os moradores, então, identificaram naquela categoria jurídica uma descrição de suas 

práticas sociais e passaram a narrar aos estudantes de direito, aos militantes de Parnaíba, ao 

pesquisador cearense e a eles mesmos, porque se consideravam tradicionais, contestando, 

assim, o parecer do estudo encomendado pela Ecocity. Apresento a seguir como a tradição e 

o se considerar tradicional foram contados por Norma, Mário e Mureta, participantes da ofi-

cina e moradores da Pedra do Sal.  

 

Eu vou contar um pouquinho da minha história. Meu pai era pescador, o pai do meu 

pai era dos tapuios e a minha avó, mãe do meu pai, ela era marisqueira. E aí meu pai 

pescava, camarão. Minha mãe também, a gente cresceu com eles pescando nas lago-

as, naquela região ali, e sempre assim. Meu pai sempre pescou aqui na praia. Ele 

nunca gostou de pescar em barco, ele sempre pescava aqui na beira da praia. Agora 

ele não pesca, ele já tá velho e com problema de saúde.  

 

Nós somos sete filhos e ele criou os sete filhos só na pesca. E a minha mãe ajudava 

junto com ele. Nós somos seis irmãs mulheres e um homem e a gente ajudava só na 

parte do extrativismo e da pesca nas lagoas, do caju, desses frutos que a gente cita, 

murici, guajiru, pra ajudar com a renda da família. Já vem assim nossa geração. O 

meu avô, o pai da minha mãe também, foi um grande pescador da Pedra do Sal, en-

sinou muita gente dessa região aqui. Ele vinha pescar aqui na Pedra do Sal, ele vinha 

por aqui, por essa área. E vinha a pé, quando ele voltava, as vezes quando ele volta-

va cedo, ele via as abelhas e vinha com a gente depois tirar as abelhas dessa região, 

outro dia eu fui andando a pé pra lá, lembrando um pouco.  

 

Mas assim, eu me sinto, sou tradicional, porque eu cresci e minhas irmãs cresceram 

usando essas áreas, né? Tanto pra extrair o caju e pra nos sustentar também. É, meu 

pai pescava e eu lembro muito bem que a gente ia pro mercado, levava o peixe, era 

até salgado na bacia, né? Na cabeça, minhas irmãs levavam uma bacia de peixe e a 

gente ia revezando, outra de caju e outra parte da cestaria, que era coco, as sacolas, 

colar, não sei quem é que lembra, a gente levava pra vender na feira, muitas vezes a 

gente nem vendia, a gente trocava primeiro por arroz, por outros alimentos que a 

gente não tinha em casa, né? E assim, foi o que eles falaram ali, não tinha mesmo ar-

roz, só no fim de semana, carne, assim, muito difícil, né?  

 

Ela [mãe de Norma] terminou de criar nós todos, só do caju. Quem não conhece a 

Dona S? Ela faz doce de caju, faz cajuína. Eu sou doceira, assim, porque eu aprendi 

a arte de fazer o doce do caju, aproveitar bem o caju, a castanha, mas hoje em dia eu 

me identifico mais com a parte do artesanato, é uma coisa que eu gosto mais de fa-

 
164 Em tal Decreto afirma-se que “Povos e Comunidades Tradicionais” são “grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; II - Territórios 

Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades 

tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos 

indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e III - Desenvolvimento Sustentável: o uso 

equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo 

as mesmas possibilidades para as gerações futuras” (BRASIL, 2007). 
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zer. Como eu falei, resgatei aquele bordado aqui das mulheres. Eu sempre gostei de 

bordar porque tinha sido uma arte que eu aprendi com a minha mãe, porque ela 

também bordava, porque minha avó, a mãe, ela já bordava, minha mãe bordava, e a 

gente também aprendeu com elas a bordar. E hoje em dia, minha filha é acadêmica 

do curso de psicologia, mas ela borda também, ela é artesã também, ela ajuda nas 

ideias. E, assim, é uma tradição que a gente tem mesmo (Norma, 45 anos, artesã, 

presidente da Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do Sal, durante ofici-

na sobre comunidade tradicional na Associação, 24 de maio de 2015). 

  

“Esse pessoal que ela tava falando aí, os pais dela, as avós dela, tudo eu conheci esse 

pessoal tudim. O avô dela por parte de mãe, por parte de pai, eu não conheci, mas o 

avô dela por parte mãe, conheci ele, conheci todos os irmãos dele. A família dele to-

da era pescador, morreram todos velhinhos, mas todos pescando aqui. Eu menino já 

conhecia eles aqui, pescando aqui, o pai dela, eu conheço desde menino, pescando 

aqui. É como ela falou, pescando na praia e plantando arroz, lá no lugar onde ele 

trabalhava, que chama São Roque. Conhecia toda a família dela, assim, através da 

tradição deles que vem de longe, de pescadores. O pai do avô dela por parte de mãe 

também era pescador, tudo eram pessoas que moravam aqui. Eu conheci, nesses 

pouquinhos 56 anos praticamente de vida que eu tenho. O menino, quando ele falou 

aqui das casas, que era tudo de taipa, eu conheci aqui, acho que ele num chegou a 

conhecer mais.  

 

Eu conheci as casas aqui, as paredes eram de palha, num tinha nem barro. Chegou a 

cair casa aqui no verão, o vento era muito forte, aí o vento dava, aí já tava muito ve-

lha e as paredes de palha. Eu lembro, eu era menino! Conheci muitas pessoas aqui, 

velho que morreu nos setenta e tantos, oitenta e tantos anos, conheci todos aqui, to-

dos viveram na vida de pesca. Assim, tipo a família do avô dela ali, conheci muitas e 

muitas pessoas aqui tudo vivendo nesta vida.  

 

Porque é assim, o que ele tá falando aí, se vocês fossem daqui e vocês vissem, che-

gassem lá e conhecessem como nós conhecemos, e chegasse lá e visse um negócio 

daqueles, vocês também chorariam também por causa daquilo ali [refere-se ao des-

matamento e morte de lagoas em decorrência da instalação de infraestrutura de pro-

dução de energia eólica], tudo isso que eu falei pra vocês aqui, se isso aí é ser tradi-

cional, eu me considero tradicional” (Mureta, 56 anos, pescador, durante oficina so-

bre comunidade tradicional na Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do 

Sal, 24 de maio de 2015).  

 

 

Contar uma história que o meu pai me contou. Eu sou o mais novo, mas meu bisavô 

já era pescador, meu avô também ele foi pescador, e o meu pai também foi pescador 

e eu também sou pescador. Então, daí é a quarta geração. Então, eu considero isso 

como se nós for tradicional mesmo. Se a gente considera isso, a gente tem como 

provar. Também que no meu caso aqui, a nossa fonte de renda é o mar, é lagoa, é o 

extrativismo no caju, do murici, a gente não tem outros ganhos de fazer, a gente não 

trabalha em construção, não trabalha de carteira assinada, o nosso trabalho é aqui. 

Eu tô com 34 anos, e de lá pra cá, os caras que nasceram na minha época, nunca a 

gente fez um impacto tão grande como esses caras fizeram, dessas eólicas aí, né? 

Como a gente vê o transporte aí, [...] isso é um absurdo, isso é uma estrada no meio 

de uma lagoa, sem nem uma licença, sem consultar a comunidade. E isso é o nosso 

modo de vida e ele é sustentável e nós não danifica a natureza no nosso modo de uti-

lizar  

 

[...] Sou da comunidade e colocar nas redes sociais que a Pedra do Sal vive na misé-

ria, isso aí não é verdade. Você ver um mar desse daqui, mas todo mundo que vai 

trabalhar nesse mar tem o sustento da sua família, né? E ele não anda aperreado, e 

tal...o mar ainda dá, entendeu? Isso é o que preocupa a gente, porque o nosso modo 

de vida, a gente vive bem, né?  

 



225 
 

Se você pegar o cara pescador e botar ele pra trabalhar em escritório e qualquer lu-

gar assim fechado, o cara vai adoecer, vai dar uma depressão porque nós somo livre, 

né? Aqui não tem negócio de tá mandando em ninguém, não tem negócio de patrão 

não. Nós sabe o que tem que fazer. E se a gente tivesse mal, talvez a gente fosse ape-

lar pra esse empreendimento, mas a gente já tá bem. E se eles vier, né? Aí vai atra-

palhar a gente. Esse é o motivo deu tá aqui. Eu queria que os outros tivesse aqui [na 

Associação durante a oficina] e entendesse. Se o cara desse aí chegar, onde é que 

cabe a gente num  resort desse de luxo? (Mário, 34 anos, pescador, durante oficina 

sobre comunidade tradicional na Associação de Moradores e Pescadores da Pedra do 

Sal, 24 de maio de 2015). 

 

 

Nessas narrativas sobre a tradição e a condição de tradicional podem ser localizados 

quatro temas abordados pelos moradores: a família, o trabalho, a memória, o autoreconheci-

mento, todos estes temas relacionados de alguma maneira com o lugar em que vivem. Esses 

temas são trabalhados a partir de três tipos de práticas: “práticas de rememoração” do passa-

do, através do qual se reconstrói biografias de indivíduos e de famílias, além da história do 

povoado; “práticas de aparentamento” de pessoas (TEIXEIRA, 2014) ao situar-se ou situar o 

outro numa determinada parentela; práticas de mapeamento (COMERFORD, 2003) ao locali-

zar o outro no território ilhéu; “práticas de classificação”, através das quais o morador se au-

toclassifica ou classifica o outro.     

No fragmento do relato de Norma apresentado acima, ela fala sobre o pai pescador, a 

mãe marisqueira e o avô Tapuio. Ela procede localizando-se numa parentela que remonta a 

uma ancestralidade indígena e ao trabalho dos pais no mar e no mangue. Mureta “mapeia” 

três gerações dos parentes de Norma pelo lado materno e os associa a pesca através de uma 

“tradição que vem de longe”. Por sua vez, Mário localiza-se na quarta geração de uma família 

de pescadores. As três histórias iniciam-se situando a filiação de si ou do outro em relações de 

parentesco que remontam aos avós ou bisavós e encerram-se no irmão ou filho, abrangendo, 

assim, até cinco gerações de uma mesma família. O morador nessas histórias é sempre o pa-

rente de alguém, de modo que a “pessoa pedral” dificilmente é pensada por “fora” das rela-

ções de parentesco. E se é pensada por fora delas é porque morador não deve ser165.   

Nessas elaborações nativas em torno da tradição e da pessoa tradicional são destaca-

das as relações de parentesco através de práticas de “aparentamento” (TEIXEIRA, 2014) que 

demonstram um conhecimento, eminentemente oral em sua apresentação e circulação, sobre 

 
165 Penso no meu próprio caso quando de minhas estadias no lugar. Um morador da Pedra do Sal ao falar de 

minha pessoa para um outro morador, não fazia referência aos meus avós dos sertões do Ceará, mas a minha 

filiação a universidade, a cidade de Fortaleza, a amizade com algum morador como Norma, a minha condição de 

hóspede de Seu Zé Garoto ou ainda de estudante ou pesquisador. No mais, em ambos os casos, houve um esforço 

de mapeamento da minha pessoa para fazer circular oralmente no povoado uma espécie de “ficha corrida” que 

permitiu identificação, que tornou-me alguém identificável aos participantes daquele universo social, isso quer 

dizer, uma pessoa passível de julgamento moral pelos moradores. Acredito que é essa ficha corrida simbólica que 

orientou os movimentos de aproximação ou de distanciamento da minha pessoa nos períodos em que lá estive.  
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as pertenças de determinada pessoa do lugar. Nas histórias sobre a tradição, a Pedra do Sal 

emerge semelhante ao que Henri Mendras nomeou de “sociedade do interconhecimento”, na 

qual o “pertencimento à aldeia e o pertencimento a uma parentela sejam indissociáveis” 

(1978, p. 87-88). A Pedra do Sal é pensada por seus moradores como um lugar no qual é pos-

sível conhecer “esse pessoal tudim”, para usar a expressão de Mureta. Esse aparentamento 

realizou-se no contexto da oficina quase sempre “colando” a pessoa as práticas extrativistas 

territorializadas no mar, no mangue, na mata. O que demostra que esse aparentamento não 

dispensa um “mapeamento” (COMERFORD, 2003) da movimentação da pessoa pelos espa-

ços da ilha. De modo que pensar a Pedra do Sal como uma “sociedade do interconhecimento”, 

diz respeito não apenas a seus moradores saberem situar alguém em uma parentela, mas tam-

bém localizar esse alguém no território da ilha e os usos que dele fez, isso quer dizer, aonde e 

como a pessoa pescava, fazia roça, pegava caju.  

Falar sobre a tradição é falar sobre conhecer, ensinar, aprender a pesca, a marisca-

gem, a arte doceira e rendeira, atividades vinculadas ao domínio de um conhecimento do ter-

ritório ilhéu e das possibilidades de uso de seus recursos. Existe, assim, uma circulação de 

saberes e fazeres, de uma arte e de um trabalho entre diferentes gerações de moradores e pa-

rentes. Isso porque criar filho na pesca e crescer pescando, por exemplo, são ações reportadas 

como instituintes da condição da pessoa tradicional.  

Ser tradicional para o morador da Pedra do Sal aparece associado a ter uma renda que 

provém de atividades realizadas no mar, nas lagoas, no mangue, e nas matas, opondo-se ao 

trabalho na construção civil e com “carteira assinada”. Essa renda garante o sustento da famí-

lia e não ter sustento é uma condição para “andar aperreado”. O trabalho concebido pelo 

pescador está em oposição simbólica ao “trabalhar em escritório”, entendido este como um 

“lugar fechado” e que levaria o pescador ao adoecimento se tivesse que trabalhar em tais con-

dições, pois o pescador se concebe como uma pessoa livre. Essa liberdade do pescador assen-

ta-se na ideia de um trabalho sem patrão, isso porque a pesca é concebida como um trabalho 

no qual “nós sabe o que tem que fazer, porque aqui não tem negócio de tá mandando”. Em 

um “hoje em dia” marcado pela destruição da natureza pela empresa, a pesca é concebida 

como parte de um “modo de vida sustentável”, entendido como aquele que não danifica a 

natureza, contrapondo-se, assim, ao impacto causado pela instalação da infraestrutura de ge-

ração de energia eólica. 

A palavra lembrar é utilizada pelos narradores para referir-se ao passado, e o que é 

lembrado é como se ensinou e se aprendeu a pesca, a extrair frutos, a fazer doce de caju com 

os pais, é ter conhecido os que “viveram a vida da pesca” e também os que já morreram. O 
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lembrar do morador pode ser entendido como uma “prática de rememorar”, aquilo que Godoi 

(1993) certa vez chamou de um “trabalho da memória”, capaz de descrever o que ocorreu de 

lá pra cá, como dito por Mário, um modo de ordenar pessoas, eventos e relações, estabilizan-

do os sentidos sobre um passado que vai tornando-se comum ao povo da Pedral na medida em 

que é contado e, assim, posto em circulação entre as gerações. Ter uma tradição e ser tradici-

onal é ser capaz de conhecer pessoas que morreram, sua descendência, fatos que acontece-

ram, situar-se neles, torná-los uma referência comum a si e ao outro através da narração.  

Considerar-se e sentir-se tradicional expressam práticas de autoreconhecimento dos 

moradores no contexto da luta por território com as empresas. Eles justificam esse reconhe-

cimento de si como tradicionais porque cresceram e foram criados utilizando o território para 

se sustentar, porque os pais ensinaram e os filhos aprenderam a pesca e antes deles os bisa-

vós ensinaram e os avós aprenderam, indicando mais uma vez o estatuto circulante dessas 

práticas entre diferentes gerações do lugar. “Eu me sinto”, “sou tradicional”, “eu me conside-

ro tradicional”, “eu considero como se nós for tradicional”. Esses dizeres dos moradores 

quando perguntados pelos estudantes de direito porque eles se consideravam tradicionais 

exemplificam etnograficamente essa operação de autoreconhecimento social.  

Foi assim que os narradores, durante aquela oficina na Associação, interpretaram a 

tradição e a pessoa tradicional, reivindicando sua identificação com a categoria jurídica “po-

pulação tradicional”. Através do autoreconhecimento, tencionaram a classificação operada por 

técnicos em parecer encomendado por empreendedor que visava instalar um grande projeto 

econômico na Pedra do Sal. É sobrepondo no plano narrativo referências genealógicas, ocu-

pacionais e geográficas que o morador narra a tradição e considera-se tradicional. Foi no con-

texto de “pressão territorial”, promovida por projetos econômicos diversos, em que não são 

reconhecidos os direitos em relação ao território, que os moradores “inventaram” (WAGNER, 

2012) sua tradição, não como uma criação artificial, mas como “trabalho da memória” (GO-

DOI, 1993), que retira da descrição do passado, da descendência e das práticas sociais uma 

história comum aos moradores.  

 

5.3.14.4 Tradição, tradução e classificação 

 

As narrativas dos moradores da Pedra do Sal acerca da tradição e da pessoa tradicio-

nal mostraram como em um contexto de luta por território, uma categoria exterior a “gramáti-

ca moral” (HONNETH, 2003) de um grupo social pode ser incorporada a ela a partir de uma 

prática de autoreconhecimento. Convencionou-se dizer que muito do trabalho do antropólogo 
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consiste em traduzir um universo social particular para um universo teórico a partir das cate-

gorias do pensamento antropológico, produzindo, assim, um conhecimento mais amplo sobre 

determinadas questões caras a esta ciência (CLIFFORD, 2016; GONÇALVES, 2009).   

Contudo, seria essa prática da “tradução” um atributo específico do antropólogo? Não 

seriam aqueles a quem chamamos em nossas pesquisas de “nativos” também uma espécie de 

“tradutores” em determinadas situações? Penso que os moradores da Pedra do Sal operaram 

uma tradução da categoria jurídica “povos e comunidades tradicionais” a partir de seu univer-

so simbólico, compreendendo eles que o texto jurídico sobre o “tradicional” era uma forma de 

dizer o que eles faziam a gerações, mas com outras palavras, afinal, como disse Mureta, se 

isso aí é ser tradicional, eu me considero tradicional.  

Assim, me parece que a tradução é uma condição da alteridade e não uma exclusivida-

de da ciência. Seja aquela alteridade que experimentei ao encontrar meus interlocutores de 

pesquisa e traduzir suas categorias de pensamento para um campo como o dos estudos da “ter-

ritorialidade”, seja aquela vivenciada pelos moradores da Pedra do Sal quando estabeleceram 

um diálogo com a categoria jurídica “povos e comunidades tradicionais” como uma estratégia 

de luta por território através de uma luta por reconhecimento baseada em práticas de autoclas-

sificação.  

A contestação dos moradores ao parecer que negava a classificação da Pedra do Sal 

enquanto “comunidade tradicional” foi parte de uma “luta de classificações” (BOURDIEU, 

1996; 2012) em torno da categoria “povos e comunidades tradicionais” com os agentes da 

Ecocity. Essa categoria passou a ser disputada porque ela tem o poder de efetivar “direitos 

territoriais” àqueles que têm reconhecidos esses direitos pelo Estado brasileiro. O Estado arbi-

tra em relação as partes em luta, demonstrando, assim, que, em “última” instância, ele possui 

o monopólio da efetivação das classificações sociais no “campo jurídico”, isso quer dizer, é 

ele, enquanto operador legítimo no contexto de uma ordem burocrática que imprime “efeitos 

de lei” as (auto)classificações.  

A partir do caso da Pedra do Sal, penso que a luta por território envolveu uma luta de 

classificações, isto é uma “luta política frente as possibilidades de instituir classificações soci-

ais” (NEVES, 2012, p. 218), de “impor categorias classificatórias” (GIACOMINI, 2006, p. 

231) sobre si, no caso dos povos que se autoreconhecem como tradicionais, e sobre o outro, 

no caso de técnicos e empresários que na busca de terem seus projetos aprovados pela legisla-

ção ambiental negavam a condição de tradicional àqueles que assim se autorreconheciam.  

Ao operarem uma prática de autoreconhecimento, os moradores da Pedra do Sal recor-

reram a memória, as relações de parentesco e as práticas costumeiras para identificar-se com a 
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categoria jurídica “povos e comunidades tradicionais”, mostrando que não apenas o território 

foi objeto de disputa, mas também as categorias e as práticas de (auto)classificação social 

engendradas nessa luta por território.  

 

5.4 Empresas e donos de terra na sociogênese da situação de cercamento 

 

 A chegada dos empreendimentos marcou um novo contexto para os moradores e para 

os donos de terra. Os Silva saíram da condição de foreiros para se tornarem também rentistas, 

pois passaram a auferir renda da terra vendida ou arrendada as empresas Ecocity, Omega e 

Engie ao longo das décadas de 2000 e 2010. Os moradores experimentam um processo de 

expropriação de terras de uso comum (HARVEY, 2004), pois as empresas, particularmente a 

Engie e a Omega, passaram a cercar e vigiar matas e lagoas de uso tradicional dos moradores. 

 Assim,  a chegada das empresas a ilha, inaugurou mudanças nas maneiras do morador 

se apropriar do espaço, maneiras estas que caracterizam o sistema terra-terreno na Pedra do 

Sal. Ao nível jurídico, a posse  passou a ser controlada não mais pelos Silva, mas pelas em-

presas. A terra, amplamente utilizada no extrativismo pedral, passou a ser um espaço para a 

geração de energia elétrica via parques eólicos, com o objetivo de abastecer o Sistema Interli-

gado Nacional (SIN) e não mais para atender as demandas por frutos, peixes e madeira das 

famílias pedral. O uso das terras da ilha passou, assim, a ser privado e de dimensão nacional 

ao invés do tradicional uso comum e local dos moradores. Argumento que a chegada das em-

presas inaugurou, assim, uma “situação de cercamento”, caracterizada por mercadificação e 

privatização da terra ilhéu, assim como pela expropriação empresarial de recursos territoriais 

de uso comum dos moradores (HARVEY, 2010). Tal cercamento é fenomenologicamente 

perceptível nas cercas, guaritas e cancelas que passaram a regular a mobilidade pedral entre a 

terra e o terreno e se tornando, assim, parte da paisagem ilhéu. 

 “Acumulação por espoliação” foi um conceito desenvolvido pelo geógrafo inglês Da-

vid Harvey, em seu livro “O novo imperialismo” (2004). Neste estudo, ele retoma o debate de 

Rosa Luxemburgo sobre a “reprodução ampliada do capital” e reavalia a tese de Marx sobre a 

“acumulação primitiva”, presente no Livro I de O capital. Resumidamente, o debate sobre a 

“reprodução ampliada do capital” em Luxemburgo refere-se à interpretação de que o sistema 

capitalista “anexa” zonas ainda não integradas as relações de produção capitalista para, assim, 

continuar em funcionamento em períodos de crise. “Cada nova expansão colonial se faz 

acompanhar, naturalmente, de uma guerra encarniçada [...] do capital contra as relações eco-
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nômico-sociais dos nativos, assim como pela desapropriação violenta de seus meios de produ-

ção e pelo roubo de sua força de trabalho” (LUXEMBURGO, 1984, p.32-3).  

 Essa “reprodução ampliada” tem a ver com a “expansão” do sistema econômico capi-

talista sobre os territórios de povos cujas práticas econômicas e a organização social não dire-

cionam-se exclusivamente para a realização de mais-valia no mercado, mas para a subsistên-

cia na comunidade. A expressão “nova expansão colonial”, utilizada por Luxemburgo, relaci-

ona, assim, a “reprodução ampliada de capital” ao fenômeno geoeconômico e moderno do 

“imperialismo”, retirando-o, assim, de uma localização no passado colonial do sistema capita-

lista.  

 Para Marx (2013, p. 786) a “assim chamada acumulação primitiva, não é, por conse-

guinte, mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ela 

aparece como “primitiva” porque, segundo o autor, constitui a pré-história do capital e do 

modo de produção que lhe corresponde”. Para esse pensador alemão, “a expropriação da terra 

que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, constitui a base de todo o processo” 

(MARX, 2013, p. 787). A ideia de separação do “produtor” de seu “meio de produção” é se-

melhante ao que falou Luxemburgo da “desapropriação violenta dos meios de produção” do 

“nativo”. Contudo, para Marx essa forma de acumulação pertence a “pré-história” do sistema 

capitalista, isso quer dizer, ao “cercamento dos campos” na Inglaterra e ao período colonial de 

desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo europeu e por isso seria uma forma de 

acumulação “primitiva”.  

 Harvey, descreve as diferenças entre as concepções de acumulação primitiva de Rosa 

Luxemburgo e Karl Marx, e destas com a sua própria noção de “acumulação por espoliação”.   

A desvantagem desses pressupostos [de Marx e Rosa] é que relegam a acumulação 

baseada na atividade predatória e fraudulenta e na violência a uma “etapa original” 

tida como não mais relevante ou, como no caso de Luxemburgo, como de alguma 

forma “exterior” ao capitalismo como sistema fechado. Uma reavaliação geral do 

papel contínuo e da persistência das práticas predatórias da acumulação “primitiva” 

ou “original” no âmbito da longa geografia histórica da acumulação do capital é, por 

conseguinte, muito necessária, como observaram recentemente vários comentadores. 

Como parece estranho qualificar de “primitivo” ou “original” um processo em an-

damento, substituirei a seguir esses termos pelo conceito de “acumulação por espoli-

ação” (HARVEY, 2004, p.120-121). 

 

 O que há de mais instigante na tese de Harvey é que a “assim chamada acumulação 

primitiva”, que Marx compreendia como um fenômeno da “pré-história do capital”, não tinha 

desaparecido, mas era ainda atuante na contemporaneidade através do processo de espoliação 

de terras de populações camponesas em países da periferia do sistema capitalista. Sendo essa 

espoliação uma prática acionada por diferentes agentes, desde governos a instituições do mer-
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cado financeiro, passando por empresas vinculadas aos ramos da agricultura e geração de 

energia. Penso que as reflexões de Harvey (2004) em torno da acumulação por espoliação são 

boas para pensar a “chegada”, a “instalação” e a “convivência” dos moradores da Pedra do 

Sal com as empresas de energia. O avanço da fronteira energética sobre o litoral do Piauí tem 

reconfigurado as formas de apropriação territorial daqueles que habitam Ilha Grande de Santa 

Isabel. Contudo, como analisado no início dessa parte três do texto, a chegada das empresas 

ao litoral piauiense, fez parte de um movimento mais amplo de acumulação de capital.   

A geração de energia eólica em territórios do Sul-Global tem sido uma maneira lucra-

tiva de evitar a desvalorização de capitais excedentes das economias do Norte-Global. Tal 

processo é dialético, ao mesmo tempo que é uma “expansão geográfica dos domínios do capi-

tal” (ASSIS, 2014, p. 287). Ao integrar novos território aos circuitos de acumulação capitalis-

ta, essa integração é operada na base da expropriação territorial de populações tradicionais. O 

caso da Pedra do Sal ilustra esse processo a envolver fundos de investimento (Tarpon e War-

bug Pincus), incentivos governamentais as fontes alternativas de energia (PROINFA), grila-

gem cartorial de terras (a apropriação silvista de Ilha Grande) e invisibilidade jurídica da po-

pulação tradicional local (o não reconhecimento da histórica ocupação da Pedral por famílias 

centenárias de pescadores). Esse processo envolveu, numa mesma rede de relações, diferentes 

agentes socialmente e geograficamente localizados, desde investidores nacionais e estrangei-

ros, cujos capitais se encontram em fundos de investimento, passando por empresários brasi-

leiros e franco-belgas do ramo de energia (Omega e Engie) e foreiros de terra piauienses (os 

Silva), até, é claro, os próprios moradores da Pedra do Sal.  

 O caso da Pedra do Sal pode tornar-se compreensível destacando-se um “entrecruza-

mento entre as crises financeira e climática através do qual se criam novos mercados que, ala-

vancados pelo discurso da preservação ambiental, transforma a degradação do ar, água, solos 

e das populações em novos circuitos de acumulação” (ASSIS, 2014, p. 287). Analisando o 

monocultivo de cana no Brasil, e a partir de uma perspectiva baseada em Rosa Luxemburgo, 

Assis (2014, p. 287) afirmou que:  

O processo de acumulação primitiva é estrutural e está sempre se reatualizando e 

ressurgindo; assim, o argumento se vale da ideia de uma acumulação primitiva in-

cessante em que a questão referente aos elementos materiais da acumulação de capi-

tal, longe de estar resolvida pela forma material da mais-valia, transforma-se em ou-

tra questão: para utilizar produtivamente essa mais-valia realizada, torna-se impres-

cindível que o capital progressivamente disponha de maior quantidade de terras para 

poder fazer uma seleção quantitativa e qualitativa ilimitada de seus meios de produ-

ção. 

 

 A partir do caso da Pedra do Sal, pode-se visualizar o movimento do capital, que sain-

do do setor financeiro é investido em infraestrutura de geração de energia e por fim é territori-
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alizado em Ilha Grande, integrando a ilha nos circuitos de reprodução do capital. Os capitais 

excedentes provenientes dos fundos de investimento Tarpon e Warbug Pincus, foram territo-

rializados na Ilha através do investimento em capital fixo, isto é, a infraestrutura de aerogera-

dores, linhas de transmissão e pistas que compõem os parques eólicos, absorvendo, assim, 

excedentes de capital localizados no setor financeiro na geração de energia.  

 Por exemplo, os parques eólicos (Delta 1 e 2) da Omega Energia representam a meta-

morfose do capital excedente dos fundos de investimento em capital fixo territorializado em 

Ilha Grande, integrando, portanto aquele território tradicionalmente ocupado por pescadores, 

agricultores e catadores de caranguejo e caju nos circuitos de acumulação capitalista. Essa 

metamorfose do capital produziu efeitos no regime de propriedade praticado no lugar, pois as 

terras utilizadas em uso comum pelos moradores para o extrativismo, passaram a ser proprie-

dade da Omega Energia, alterando, assim o uso comum em uso privado da terra, tencionando 

o sistema terra-terreno pedral.   

 

Figura 32 – Fluxograma da “transformação” de capital financeiro em infraestrutura de geração de energia eólica. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de LIMA (2019). 

  

 A geração de energia eólica em Ilha Grande associou a “forma de reprodução amplia-

da do capital com a continuidade incessante da acumulação primitiva” (ASSIS, 2014, p. 290), 

pois o reordenamento territorial operado pela expansão dos parques eólicos se realizou medi-
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ante a expropriação de terras e recursos naturais de uso comum dos moradores da Pedra do 

Sal. A “lógica capitalista do poder não é o de fazer com que os territórios se mantenham afas-

tados do desenvolvimento capitalista, mas que estes sejam continuamente abertos e integra-

dos” (ASSIS, 2014, p. 290-291). As práticas cotidianas de negociação e resistência, descritas 

e analisadas no capítulo anterior, foram estratégias encontradas pelos moradores para continu-

arem utilizando o território tradicionalmente ocupado numa situação de cercamento, na qual 

as terras de uso comum foram cercadas e destinadas a geração de energia eólica.  

 O funcionamento do sistema terra-terreno sofreu, assim, modificações durante a situa-

ção de cercamento na Pedral do Sal, a partir da chegada das empresas nos anos 2000. Essa foi 

uma situação nova para os moradores, pois durante a existência da situação de morada, a terra 

era de “livre” uso dos moradores, isto é, não sofria uma regulação forte dos Silva, mas preo-

cupados em estabelecer regras em relação a morada, ao terreno, do que ao uso das matas, la-

goas, mangues e praias. Perante uma ilha agora marcada em sua paisagem pelos aerogerado-

res, cercas, cancelas e guaritas da Engie e da Omega, o morador acionou um repertório de 

negociação e de resistência ao cercamento de lagoas e demais áreas de uso comum como uma 

forma de minimizar a expropriação, mantendo mesmo que “clandestinamente” o uso tradicio-

nal da terra. Apesar da morada ter sofrido um primeiro assédio com a chegada das empresas 

de turismo, ela se manteve relativamente estável na situação de cercamento, pois os parques 

eólicos foram instalados em áreas de matas e de praia. Assim, o ponto mais importante a des-

tacar da territorialidade pedral durante a situação de cercamento seja a alteração do uso co-

mum pela privatização das terras e a busca desse uso tradicional através das práticas cotidia-

nas de resistência ao cerco  

 
Figura 33 – Representação gráfica da territorialidade pedral na situação de cercamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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6. PARENTES, VIZINHOS, AMIGOS E BICHOS 

 

 Esta quinta parte do texto, possui três capítulos. Neles, me detenho nas relações do 

morador da Pedra do Sal com seus parentes, vizinhos, amigos e com os animais domésticos e 

os animais selvagens existentes no lugar. Aqui, diferente das partes anteriores, dedicadas a 

relação do povo da Pedral com a gente de fora, concentro-me em compreender qual o lugar 

que ocupa no funcionamento da territorialidade pedral, as relações estabelecidas entre os pró-

prios moradores e destes com os animais.  

 O primeiro capítulo é um esforço de descrição e compreensão das lógicas que ordenam 

as práticas extrativistas no lugar. Argumento que o pegar caju é um exemplo que ilustra a 

complementariedade espacial entre terra e terreno e o arranjo ético entre o uso comum e a 

posse familiar. Também descrevo os circuitos existentes entre o mercado e a comunidade, que 

o extrativismo enseja, articulando, assim, relações entre o povoado e a cidade de Parnaíba. 

Em seguida, descrevo os arranjos entre o extrativismo no mar e na mata, argumentando que 

na Pedra do Sal ocorre tanto uma segmentação por gênero entre a pesca e o pegar caju como 

uma complementariedade entre o homem e a mulher no extrativismo, parte importante da 

organização da economia do grupo doméstico.  

 No capítulo dois, argumento, a partir de diversos relatos e situações cotidianas vividas 

pelos moradores, que o terreno é uma expressão espacial do parentesco. Os usos da cerca ga-

nha uma atenção especial nesta parte, como um marcador de fronteiras não apenas espaciais 

entre os terrenos e destes com a terra, mas também sociais entre os moradores que são paren-

tes e aqueles que se encontram na condição de vizinho ou amigo. No terceiro e último capítu-

lo, descrevo a relação dos animais domésticos e selvagens com a terra e o terreno, tentando 

responder à questão de qual é o lugar dos bichos no sistema terra-terreno.      

  

6.1 A ecológica das práticas extrativistas 

  

 Nesta parte do texto, busco apresentar ao leitor a lógica e a prática do extrativismo 

entre os moradores da Pedra do Sal. Para isso, recorro as minhas observações registradas du-

rante a atividade da coleta do caju por Eli, umas das interlocutoras ao longo dos anos de pes-

quisa na ilha. Recorro também as entrevistas realizadas com ela sobre o pegar caju, no intuito 

de completar essa descrição.  

 O período em que acompanhei Eli na coleta do caju, é um período percebido por ela 

como marcado por uma espécie de “crise” no extrativismo, em decorrência da destruição de 
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cajueiros efetuada pelas empresas de energia, particularmente a Omega, nas matas da Pedra 

do Sal. Nesse sentido, a “crise ecológica” (WOLF, 1984) do extrativismo do caju na ilha é 

uma “crise reveladora” (SAHLINS, 1972) de seu funcionamento prático e lógico, pois esta 

situação fez com que Eli explicasse ao pesquisador como era a pegar caju nas matas antes e 

depois da chegada das empresas, oferecendo, assim, uma oportunidade de conhecimento so-

bre aquele universo de práticas e sentidos. Não foi por outro motivo, que escolhi o título desse 

capítulo como “Eco-lógica do extrativismo”, na intenção de interpretar as práticas extrativis-

tas do morador da Pedra do Sal, levando em consideração os aspectos territoriais e simbólicos 

que o constituem. O registro da coleta de caju, me fez pensar como as relações com o territó-

rio são simbolicamente ordenadas pela pessoa, de forma que, a ação da pessoa sobre o territó-

rio é mediada por esse simbolismo, algo que o leitor poderá conferir adiante nas segmentações 

e complementariedades entre gêneros e espaços que operam os moradores do lugar em suas 

práticas extrativistas no mar e na mata.  

 Procederei da seguinte maneira neste capítulo: descreverei a prática de pegar caju co-

mo um ritual de trabalho entre a casa e o mato, aspecto revelador do arranjo espacial terra-

terreno existente entre o povo da Pedral. Em seguida, comento sobre o pegar caju como um 

saber-fazer de ordem matrilinear, no qual o homem pode até aprender a colher caju, mas 

quem o ensina é a sua mãe e socialmente existe a expectativa de que as filhas se tornem cole-

toras de caju, mas não os filhos, se espera que estes se tornem pescadores. Adentro, assim, a 

questão da divisão sexual e espacial do trabalho na Pedra do Sal, na qual o homem se relacio-

na com o espaço do mar enquanto pescador e a mulher com o da mata enquanto aquela que 

pega caju. Contudo, tal divisão funciona dentro de um arranjo maior, no qual esta divisão faz 

funcionar uma complementariedade entre o trabalho do homem e da mulher, que corresponde 

a uma complementariedade espacial entre o mar e a mata, fator organizador da economia do 

grupo doméstico.  

 Em seguida, apresento o lugar do caju na alimentação e nas trocas econômicas, aten-

tando para as transformações materiais e éticas que experimenta o fruto entre os moradores do 

lugar. Por fim, avalio, a partir da perspectiva de Eli, como a destruição das matas pelas em-

presas tem afetado o arranjo de gênero homem-mulher e no arranjo espacial mata-mar, ani-

mados pelos moradores na organização das práticas extrativistas.  

 

6.1.1 Pegar caju 
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 No dia 19 de setembro de 2016, fui ao caju com Dona Eli e seu marido, Seu Francisco. 

Eli havia me convidado no dia em que realizei a primeira entrevista com Ela e eu, de pronto, 

aceitei, pois julguei como importante para a pesquisa poder desfrutar de uma ida ao caju com 

eles e poder observar e anotar in loco como eles realizavam tal atividade. 

 Havíamos combinado de sairmos da casa deles as cinco horas da manhã, para poder 

aproveitar o sol mais ameno do início do dia. De tal forma que, saí de meu quarto na pousada 

de Seu Zé Garoto as quatro e meia da manhã, pois eu levava, a pé, cerca de vinte e cinco mi-

nutos até a residência de meu casal de interlocutores.  

 Cheguei a casa deles e de lá fomos em direção a mata por volta das cinco horas da 

manhã, como havíamos combinado. O dia clareava lentamente. À leste, ainda podia ver-se a 

Lua no céu. A caminhada iniciou-se pela lateral em direção ao fundo da casa deles. Íamos, eu, 

Eli, Francisco, a cadelinha Ceci e a burra Liana. Passamos por um corredor estreito de areia 

com cercas e casas de moradores. Atravessamos a estrada de piçarra aberta pelas empresas 

para a circulação de seus funcionários, carros, máquinas e demais equipamentos. Então, che-

gamos numa pequena elevação de terra, chamada por eles de morro, uma espécie de pequena 

duna. Nesse trecho do percurso, a paisagem não possuía casas, apenas mata, morros e os ae-

rogeradores de energia eólica da Omega.  

 Os animais como a burra Liana e a cadela Ceci são companhia nas caminhadas de 

Chico e Eli. No dorso de Liana vai o cambito, que é um suporte para alocar os sacos com os 

cajus colhidos durante o percurso pela mata. Ao lado esquerdo do cambito, encontra-se o co-

fo, um cesto feito de palha e de uso tradicional no lugar, tanto por pescadores como pelos co-

letores de caju. Ao lado direito do cambito, localiza-se um balde de plástico  de cor branca. 

Entre o cambito e o animal são colocados panos grossos, como tapetes e toalhas, para que o 

equipamento não machuque o animal. Liana é guiada por Chico e por Eli, que alternam essa 

guia através de uma corda amarrada entre a cabeça e o “pescoço” da burra. Liana é a segunda 

burra que o casal possuiu. Foi dada a eles por um cearense. Com a participação de Liana na 

atividade, é possível ao casal transportar mais cajus do que se os levassem apenas em baldes 

ou cofos em suas próprias mãos. Dessa forma, a participação do animal garante um volume 

maior de cajus coletados, funcionando como aquilo que Marx nomeou de “meio de trabalho” 

(MARX, 2013, p.329)166. Já a cadela Ceci é uma segurança, como disse Eli, funcionando 

 
166 Assim escreveu Marx no capítulo 5 (O processo de trabalho e o processo de valorização) do Livro I de O 

capital sobre o uso de animais no trabalho humano: "Do mesmo modo como a terra é seu armazém original de 

meios de subsistência, ela é também seu arsenal originário de meios de trabalho. Ela lhe fornece, por exemplo, a 

pedra, para que ele a arremesse, ou a use para moer, comprimir, cortar etc. A própria terra é um meio de trabalho, 

mas pressupõe, para servir como tal na agricultura, toda uma série de outros meios de trabalho e um grau 
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durante a ida ao caju como uma companhia ao casal e uma espécie de “alarme”, que sinaliza a 

presença de outras pessoas durante a ida ao caju.  

 Durante o percurso, encontravam-se fincadas na terra fofa algumas estacas nas cores 

amarelas e vermelhas que os moradores nomeiam de piquetes. Chico, que já foi vigia contra-

tado por uma das empresas de energia instaladas n lugar, me explicou que as amarelas indica-

vam locais por onde passava a energia gerada pelos aerogeradores. Além dos piquetes, quem 

caminhasse por aquelas terras, também verá galhos acinzentados de árvores na areia branca. 

Eles eram partes de cajueiros desmatados pelas eólicas no processo de instalação dos aeroge-

radores. Eli contou-me que, anteriormente, algumas áreas eram cobertas, mas que foram 

abertas pelas empresas. Os piquetes e os galhos mortos de cajueiro indicavam que estávamos 

se aproximando da área do empreendimento e, de fato, há alguns metros dali eu pude avistar 

as cercas que rodeavam um prédio pertencente a uma das empresas de energia.  

 Após meia hora de caminhada, estávamos na mata e Eli e Chico avistaram o primeiro 

cajueiro. Ele tinha sua frondosa folhagem verde espalhada pela areia fofa e branca, de modo 

que, o casal primeiro circulava em torno do cajueiro para lhe tirar os frutos e, em seguida, 

dirigia-se para dentro do cajueiro com a finalidade de alcançar os cajus ali localizados. Eli 

levava o balde branco suspenso em seu braço direito durante a coleta e com a mão esquerda ia 

retirando um por um os cajus. Chico levava Liana para ser amarrada próxima ao cajueiro para 

poder descansar da primeira parte da caminhada.    

 O balde que Eli transportava em seu braço direito, começava a ser preenchido por pe-

quenos cajus amarelos167. Às vezes, o casal colhe caju numa mesma porção do cajueiro, em 

outros momentos, eles se separam e vão para porções diferentes da árvore. Ocorre também 

dos dois estarem dentro de um cajueiro ao mesmo tempo ou não, com um colhendo fora e 

outro dentro. Em um mesmo cajueiro, Eli leva aproximadamente vinte e cinco minutos para 

encher de cajus o seu balde de plástico de cerca de 18 litros.  

 
relativamente alto de desenvolvimento da força de trabalho. Mal o processo de trabalho começa a se desenvolver 

e ele já necessita de meios de trabalho previamente elaborados. Nas mais antigas cavernas, encontramos 

ferramentas e armas de pedra. Além de pedra, madeira, ossos e conchas trabalhados, também os animais 

domesticados desempenharam um papel fundamental como meios de trabalho nos primeiros estágios da história 

humana. O uso e a criação de meios de trabalho, embora já existam em germe em certas espécies de animais, é 

uma característica específica do processo de trabalho humano, razão pela qual Franklin define o homem como 

“a toolmaking animal”, um animal que faz ferramentas” (MARX, 2013, p. 328). 
167 Na Pedra do Sal, os materiais produzidos pela Ong Comissão Ilha Ativa (CIA), falam de uma espécie de caju 

existente no lugar, o cajuí, um caju de tamanho menor do que aquele que se costuma vender nas feiras da cidade. 

Contudo, os moradores, não utilizaram essa nomenclatura durante o período em que estive lá pesquisando entre 

eles. Uma distinção operada pelos moradores entre os tipos de caju que percebi, foi entre esse caju menor e um 

caju maior, que eles chamam de caju da Embrapa, resultado da plantação de um tipo de cajueiro doado pelo 

órgão aos moradores do lugar. Ainda que o cajuí e o caju possuam formatos diferentes, ambos eram chamados 

apenas de caju, não observando eu, o uso do termo cajuí entre os meus interlocutores. 
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 Estando nessa área, foi possível enxergar aerogeradores de energia eólica em qualquer 

das direções que eu olhasse. Essas torres são um dado destacado da paisagem nesta parte da 

ilha onde se realiza a coleta do caju. Esta primeira área em que o casal parou para coletar foi 

chamada por eles de Roça dos Carrim. O nome tem origem no fato de esta área ter sido, no 

passado, a roça de uma família, os Carrim. De forma que, no antigamente, existiam roças 

localizadas na mata, isso quer dizer, que eram uma espécie de extensão da casa da família na 

mata e era percebida pela lógica nativa não como terra, mas como terreno, apesar de não es-

tarem vizinhos a casa. Assim, aquilo que era plantado pelos Carrim nesta parte da mata não 

era percebido como pertencente a natureza, mas àquela família, pois produto de seu trabalho.  

 Após encher o balde, os cajus são despejados num saco de 25 Kg. Esse movimento 

exige força e equilíbrio de Eli para não deixar o caju cair na areia durante a passagem do bal-

de para o saco. Ela utiliza sacos de ração para gato ou cachorro, que são comprados por três 

reais em Parnaíba. São necessários por volta de três baldes cheios para se preencher um des-

ses sacos. Além de retirarem os cajus dos galhos com as mãos, outra técnica utilizada por Eli 

e Chico é, estando dentro de um cajueiro, balançar os seus galhos com as mãos para os cajus 

caírem na areia, e, em seguida, os recolhem e os pôr dentro do balde ou do cofo e, por fim, 

dentro do saco de ração. 

 Após a coleta na Roça dos Carrim, nos dirigimos para outra área, a Quinta dos Bureta. 

Em nossa caminhada a vegetação local se apresentava como constituída também de cactos, 

carnaúbas e vassouras, que são uma vegetação rasteira e que serve de comida para cavalos, 

bois, vacas e burros. Eli ia guiando Liana. Em sua mão esquerda, ela portava um facão, usado 

para cortar galhos e possíveis obstáculos que surjam no caminho. Em sua mão direita leva o 

cofo, que antes estava com Francisco, e este passou a levar o balde que antes estava com ela. 

A cadela Ceci acompanhava o casal durante todo o percurso da coleta do caju. Entre a roça e a 

quinta, o casal parou para ajustar o cambito que estava pendendo para um lado e desequili-

brando a burra Liana. Indo em direção aos cajueiros localizados na Quinta dos Bureta passou 

ao largo da subestação de energia. A quinta se encontrava à direita da subestação. Nesse tre-

cho da coleta do caju circulamos próximos aos "cataventos" da empresa Omega. Chegando a 

Quinta dos Bureta, Chico amarrou Liana à sombra e ele e Eli deu início à coleta. Por volta das 

sete horas da manhã, eles pararam a coleta de cajus para fazer um lanche de pão com suco de 

murici. Na Quinta dos Bureta, Chico e Eli foi a direções diferentes colher caju. Na quinta, 

existem diferentes pés de caju, nos quais o casal se dividiu para a coleta, diferenciando-se, 

assim, esta área da anterior, a Roça dos Carrim, que possuía apenas um grande e frondoso 

cajueiro, no qual o casal passou mais de uma hora coletando.  
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 Na Quinta dos Buretas, os cajus são maiores, como eu já havia indicado. Estes são 

aqueles cajueiros que foram plantados pelos Bureta com a ajuda da Embrapa, sendo, assim, 

diferente dos outros cajus, que são nativos e menores, o cajuí. Em tese, esta uma área privada, 

mas Eli me explicou que é comum colher nessas áreas mesmo quem não é da família dos Bu-

reta. Partes dos cajueiros da quinta foram desmatadas pelas empresas. O próprio Seu Bureta, 

em uma das oficinas realizadas na Associação de Moradores, comentou sobre o ocorrido. Ele 

também falou que, apesar de sua família ter plantado aqueles cajueiros no lugar com a ajuda 

da Embrapa, a quinto não possuía cercas, sinalizando que os cajus estavam ali para quem pre-

cisasse colher. Essa afirmação de Bureta é ilustrativa da função social da cerca no lugar. Ape-

sar de a área ser identificada pelo nome de Quinta dos Bureta, denotando uma posse da área 

por aquela família através do uso do sobrenome familiar, o fato de não ter uma cerca é mais 

significativo da qualidade do lugar enquanto uma área de uso comum, reconhecida dessa for-

ma por um próprio membro dos Bureta.   

 Às oito e meia da manhã, após o término da coleta na quinta, Eli e Chico se preparam 

para voltar para casa. Nas "varedas" entre os cajueiros, Eli e Chico contam-me histórias de 

como era o lugar no passado. Eli disse que vinha aqui com o pai desde criança junto com seus 

irmãos. Havia dias que eles escolhiam para ficar no mato. Traziam peixe, assava ele na fo-

gueira e almoçavam ali mesmo. No percurso de volta para casa, há galhos queimados por mo-

radores da Pedra do Sal para produzir carvão. A essa atividade dão o nome de caera. Em de-

terminado ponto do percurso, ocorreu um problema com o saco de ração contendo os cajus. O 

saco estava rasgado e o suco dos cajus vazou. É esse suco que Eli transforma em licor de caju 

para vender a sete reais em garrafas de água mineral de 500 ml reutilizadas. Esses sacos de 

ração são comprados no Centro da cidade de Parnaíba por R$ 2,50. Após reterem o vazamen-

to e conversavam sobre comprar outro saco, retomamos o caminho de casa entre varedas e 

pistas. Passando pela pista de piçarra construída pelas empresas, Eli me conta antes a área era 

apenas areia branca, morros, e que para a construção da pista se retirou muita areia para abrir 

caminho. No caminho, o chinelo de dona Eli quebrou. Ela disse que já estava velho mesmo. 

 Ao chegarmos na residência do casal, Eli me mostra o licor que prepara com os cajus 

colhidos. Até onde sei, a participação de Chico se refere a coleta do caju, mas não ao preparo 

do licor. O licor de Eli é armazenado em garrafas de água mineral, refrigerante e whiskey rea-

proveitadas. 

 

6.1.2 Ritual de trabalho 
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 Nesta parte do texto, proponho compreender o extrativismo do caju na Pedra do Sal 

como uma espécie de ritual de trabalho entre a terra e o terreno, que se atualiza para as famí-

lias do lugar a cada época de safra do fruto. Ao interpretar a coleta do caju como este ritual, 

busco destacar as dimensões materiais e simbólicas envolvidas na atividade, tomando como 

referência esses dois tipos distintos de espaços existentes no lugar, assim como as transições 

entre eles e as transformações éticas e físicas pela qual passa o caju neste ritual.  

 Para explicar esse ritual entre a terra e o terreno, entre a mata e a casa, irei reconstituir 

os passos dessa atividade. Eli e Chico saíram de casa por volta das cinco horas da manhã. As 

cinco e meia da manhã, encontravam-se na mata de cajueiros. Coletaram por cerca de uma 

hora em cada área em que estiveram, como a Roça dos Carrim e a Quinta dos Bureta. Fizeram 

um lanche as sete e meia da manhã, voltaram para a coleta e por volta das oito horas da ma-

nhã, iniciaram a caminha de volta para casa, chegando ao destino por volta das nove horas da 

manhã.  

 A título de análise, pode-se dividir esse ritual em algumas fases. De cinco horas da 

manhã da até as cinco e meia, ocorre a fase de transição entre a casa e a mata, que correspon-

de a passagem do terreno para a terra. De cinco e meia até as oito e meia da manhã, ocorre a 

fase de coleta do caju, acompanhada de um momento destinado a alimentação de quem está a 

pegar caju. Entre as oito e meia da manhã e as nove horas da manhã, ocorre a fase de transi-

ção entre o mato e a casa, a passagem da terra para o terreno. Assim, o ritual de pegar caju 

funciona como um ciclo, que se inicia na saída da casa (terreno), se desenvolve na mata (ter-

ra) e termina com o retorno a casa (terreno). Ele é marcado por duas fases de transição, a pri-

meira, ocorrida entre a casa e a mata (terreno-terra) e a segunda, que acontece entre a mata e a 

casa (terra-terreno).  

 Esse ritual de trabalho é revelador do arranjo terra-terreno praticado pelos moradores 

do lugar. Na atividade de pegar caju, a casa e o mato são articulados, de maneira que a terra e 

o terreno, apesar de serem espaços diferentes, funcionam como espaços complementares na 

organização da economia do grupo doméstico pedral. Isso porque o caju da mata, ao entrar na 

casa, passa por modificações operadas por Eli, que o transforma em suco, licor, doce e, ainda, 

castanha, passando o caju por processo de liquidificação, cozimento e tendo sua castanha as-

sada, servindo de alimentação e renda para os membro do grupo doméstico, assim como ra-

ção para os porcos criados no sítio.   

- Como a senhora, tem gente que depende do caju? [pesquisador] 

- Muita gente. Agora mesmo a gente tá numa crise, que você sabe como é, e um lu-

gar desse que não tem renda, a gente depende de mais da castanha. Porque já tá cus-

tando 2,20, a farinha tá 6,00, o arroz tá 4,00 [reais]. Mais 4 com mais 4 são 8 e com 

mais 4 são 12 e vai crescendo, quando pensa que não, você tem 50 kg [castanha] pra 



241 
 

comprar alimentação e a gente não tá em condições mais de pegar [50kg de casta-

nhas]. 

- A senhora aproveita o caju, a castanha? [pesquisador] 

- Da água do caju a gente faz o licor. Do caju a gente faz o doce, faz o suco. A cas-

tanha a gente leva para o mercado e [com o dinheiro adquirido com a venda no mer-

cado] alimenta os animais, a galinha, o porco, o pato. E a gente se alimenta também, 

né? Porque é saudável, mas tá sendo destruído. (Eli, 2016) 

 

 Gostaria de destacar dois elementos, a meu ver, importantes, envolvidos no extrati-

vismo do caju, que ajudam a entender a complementariedade entre a terra e o terreno operada 

pelos moradores. A primeira, é que o morador articula o espaço familiar com o espaço de uso 

comum, como já citado, e a segunda, é a transformação, não só física pela qual passa o caju 

ao ser transportado entre esses diferentes espaços, através de processos como liquidificação, 

cozimento e o assar da castanha, mas também por uma transformação ética, ao transitar entre 

as diferentes éticas que ordenam esses espaços.  

 

6.1.3 Complementariedade espacial e arranjos éticos 

 

 A articulação entre diferentes espaços não é algo novo para o leitor atento deste texto, 

isso porque, na parte anterior, foi apresentada a articulação que os moradores do lugar operam 

entre o mar e a lagoa, de acordo com as estações do ano, revelando como a prática extrativista 

da pesca se organiza através de um contínuo água doce-água salgada, de grande relevância 

para a alimentação dos ilhéus e para a geração de uma renda para o grupo doméstico no trans-

correr de um “ano ecológico” (inverno-verão). Se a casa e a mata são espaços nos quais seus 

usos são ordenados por diferentes éticas, eles não são espaços que se repelem mutuamente, 

mas que se complementam, mostrando a existência de um contínuo espacial terra-terreno, 

operado por aqueles que, como Eli, pegam caju na Pedra do Sal. 

 Contudo, esse contínuo espacial é animado por um arranjo ético família-comunidade, 

ilustrado pela existência no lugar de uma prática de apropriação coletiva para fins familiares. 

A trajetória do caju da mata para a casa é revelador de como o morador do lugar opera um 

arranjo ético entre as regras consuetudinárias que ordenam o uso comum da terra e as regras 

domésticas que organizam o uso familiar do terreno. O caju que está no cajueiro é passível de 

ser pego por qualquer morador do lugar, contudo, ao ser transportado para casa, esse caju pas-

sa por uma “transformação ética” e se torna posse do grupo doméstico, isso quer dizer, a par-

tir daí, seu uso fica restrito aos membros de tal grupo, constituindo-se em violação das leis 

locais a apropriação por alguém de fora do grupo doméstico do caju que se encontra no interi-

or da casa daquele grupo. 
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 Assim, para funcionar, o extrativismo do caju na Pedra do Sal depende da existência 

de uma reserva comum de recursos naturais, a mata de cajueiro, cuja apropriação coletiva é 

operada no sentido de atender as finalidades particulares dos grupos domésticos, como a ali-

mentação e a troca no mercado. Essa articulação entre apropriação coletiva e fins particulares 

é socialmente legitimada no lugar e, se levarmos em consideração os relatos dos moradores, 

assim funciona há várias gerações, inclusive por aquelas que viveram no contexto da situação 

de morada. O percurso que o peixe extraído das águas faz até a casa de um morador, que tam-

bém é pescador, revela que o mesmo esquema pode ser usado para pensar o uso nativo do mar 

e da lagoa, que se constituem em outros tipos de reservas comuns de recursos naturais de 

apropriação coletiva para fins familiares, como a alimentação das pessoas da casa e a troca no 

mercado para gerar uma renda que garante ao grupo doméstico crescer, isso quer dizer, ter 

um acesso contínuo a alimentos e mercadorias que não são encontradas no povoado.  

 

6.1.4 Circuitos com o mercado e a comunidade 

 

 Seguindo a trajetória do caju, chega-se também a um outro espaço, que não é a terra 

nem é o terreno, mas o mercado municipal, afinal, parte do que é colhido e não é consumido 

pelo grupo doméstico e os animais do sítio ganha um destino comercial, isso quer dizer, é 

trocado por dinheiro com compradores no mercado em Parnaíba. Assim, o percurso que o 

caju faz, revela um circuito mata-casa-mercado-casa, acionado pelos moradores como um 

meio de garantir alimentos e geração de renda para atender ao grupo doméstico.   

 O caju que é colhido na mata, é transformado em castanha assada, doce ou licor em 

casa e é vendido nesses diversos formatos no mercado. Com o dinheiro obtido pelo morador 

com a venda do caju no mercado, ele adquire alimentos não produzidos no lugar como arroz, 

macarrão, carnes embutidas, assim como roupas, material de higiene pessoal e limpeza do-

méstica, remédios entre outras mercadorias destinadas aos membros do grupo doméstico.  

 Nesse circuito mata-casa-mercado-casa, tanto a mata como o mercado são espaços 

utilizados pelo morador visando a manutenção do grupo doméstico, assim, tanto a natureza 

como a cidade estão subordinadas as necessidades da casa, o que pode dizer algo sobre a eco-

nomia do povoado como baseada em grupos domésticos que funcionam como unidades fami-

liares de produção e consumo ao articularem diferentes tipos de espaços e trocas.  
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Quadro 5 - O circuito mata-casa-mercado-casa 

 

Escala espacial 

 

Mata 

 

 

Casa 

 

Cidade 

 

Casa 

 

Escala sociológica 

 

Natureza 

 

 

Grupo doméstico 

 

Mercado 

 

Grupo doméstico 

 

Escala antropológica 

 

 

Colher 

 

Alimentar-se 

 

Vender 

 

Alimentar-se, vestir-se, 

medicar-se etc. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Além desse circuito mata-casa-mercado-casa, pelo qual transita o caju colhido por Eli 

na Pedra do Sal, ela também troca o doce, o licor ou a castanha com outros moradores da co-

munidade por alimentos como peixes, galinha e frutas que ela não tem acesso na mata ou em 

seu sítio. Com a troca dos derivados do caju por outros alimentos, ela garante acesso ao peixe, 

importante na dieta nativa, sem a necessidade da comprá-lo no mercado, revelando a existên-

cia de trocas diretas entre os moradores, trocas não monetizadas.  

 Contudo, nem todas as trocas na comunidade são diretas, Eli também vende para ou-

tros moradores seus produtos fabricados a partir do caju. Essas trocas e vendas na comunidade 

indicam a existência de outro circuito, dessa vez, mata-casa-comunidade-casa. Assim como o 

circuito anteriormente apresentado, o objetivo dessas trocas e vendas na comunidade também 

é atender aos membros do grupo doméstico, estando, assim, as práticas econômicas (moneti-

zadas ou não monetizadas) orientadas para a manutenção da unidade familiar.  

 

Quadro 6 - O circuito mata-casa-comunidade-casa 

 

Escala espacial 

 

Mata 

 

 

Casa 

 

Povoado 

 

Casa 

 

Escala sociológica 

 

Natureza 

 

 

Grupo doméstico 

 

Comunidade 

 

Grupo doméstico 

 

Escala antropológica 

 

 

Colher 

 

Alimentar-se 

 

Vender,  

trocar 

 

Alimentar-se,  

vestir-se,  

medicar-se etc. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

6.1.5 Aprendizado, divisão e complementariedade no extrativismo 

 

 Na primeira fase de meu trabalho de campo, ocorrida durante o ano de 2015, quando 

eu visitava esparsamente o lugar e participava das oficinas na Associação de Moradores, escu-
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tei relatos de homens e mulheres sobre a prática do pegar ou buscar caju. Em seus relatos, 

homens jovens ou de meia idade diziam que pegavam caju quando crianças com suas mães. 

As mulheres também afirmavam o mesmo sobre elas, mas me parecia que para estas, pegar 

caju não era algo restrito a infância, mas uma atividade que exerceram ao longo da vida.  

 Quando voltei à campo em 2016, desta vez para residir por três meses na Pedra do Sal, 

pude acompanhar Eli e Chico na coleta do caju e entender como era organizada esta atividade 

no lugar. Algo que me chamou a atenção foi como essa prática era aprendida e repassada en-

tre as diferentes gerações de moradores da Pedra do Sal e como homens e mulheres com ela 

se relacionavam.  

- Como é o aprendizado de colher o caju? [pesquisador] 

- Passa de mãe pra filha, de filha pra neto, de neto pra bisneto e assim de geração pra 

geração. Vai levando a criança, vai aprendendo e vai indo, vai convivendo e apren-

de. Eu mesma, eu comecei a andar com minha mãe aí, eu era criança bem pequena e 

eu perguntava, “mãe, a gente estar aonde? Mãe, que lagoa é essa?”. Tudo eu queria 

saber, e hoje eu ensinei para os meus filhos e ensinei para os meus netos, pelo menos 

esse aí que te falei, ele sabe aonde é tudo. (Eli, 2016) 

 

 Esse trecho de entrevista com Eli traz uma caracterização da dinâmica geracional en-

volvida no aprendizado do extrativismo do caju. Como ela mesma afirma, a prática é repassa-

da de geração para geração, de mãe para filha até os netos. A própria Eli ensinou a seu neto, 

um adolescente que reside com ela e Chico. De seu ponto de vista, a prática do pegar caju 

depende da convivência do aprendiz com os mais velhos, pois é através dessa convivência que 

se aprende a andar na mata e a se localizar nela168. Assim, o extrativismo do caju envolve 

uma habilidade para andar na mata, como já foi argumentado anteriormente nesse texto, e 

essa habilidade é algo adquirido nessa convivência entre diferentes gerações de uma mesma 

família, evocada por Eli no trecho acima da entrevista.  

 Os relatos dão conta de que é na infância que esse aprendizado do pegar caju se inicia 

tanto para homens como para mulheres. Norma, ao rememorar a “arte de fazer o doce do ca-

ju”, comentou em uma das oficinas que aprendera a fazê-lo com a mãe. 

Ela terminou de criar nós todos, só do caju. Quem não conhece a Dona S, os doces, 

né? Ela faz doce de caju, faz cajuína. Nossa, eu sou doceira, assim, porque eu 

aprendi a arte de fazer o doce do caju, aproveitar bem o caju, a castanha (NORMA, 

2015).  

 

 
168 O grupo doméstico de Eli é formado por ela, Chico e o neto. Chico é natural dos sertões do Piauí e foi 

agricultor antes de migrar para Brasília e lá conhecer Eli, à época, uma empregada doméstica. Após morarem nas 

cidades-satélites, mudaram-se para a Pedra do Sal. Ao chegar no lugar, Chico teve outras atividades como vigia 

de uma das empresas de energia e vendedor de frutas, antes de iniciar seu próprio bar na praia. O neto de Eli faz 

parte de um perfil recente de pessoas do lugar, formado por aquelas que se dedicam aos estudos, iniciados na 

Pedra do Sal e continuados na cidade de Parnaíba, de tal forma que têm a possibilidade de não se tornarem 

pescadores ou coletores de caju como os seus avós ou pais. 
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   Ao que indicam os trechos de entrevistas, o “universo do caju”, que inclui a sua extra-

ção da mata e a produção de derivados como licor, doce e a castanha assada, está, na Pedra do 

Sal, associado mais diretamente a mulher do que ao homem. Em uma de nossas entrevistas, 

Eli explicou para mim como funcionava a relação entre os gêneros nas práticas extrativistas e 

as relações entre essas práticas na economia do grupo doméstico ao abordar o trabalho de mu-

lheres e de seus maridos no mar e no mato.  

- Geralmente são as mulheres que colhem o caju ou os homens também fazem? 

[pesquisador] 

- De segunda a sexta, são as mulheres e os jovens, os maridos vão pescar. Mas o 

lazer deles é acompanhar as esposas no fim de semana pra ir buscar o caju. Elas têm 

uma encomenda pra fazer um doce, pra vender uma castanha. Um litro de castanha 

tá custando 22 reais [em 2016], a gente não tem [pra fazer um litro de castanha]. 

Então, se os esposos pegarem peixe no mar, a família em casa vai ser alimentada, se 

não pegar, não conte mais com essa produção da natureza, do caju, porque a gente 

não tem mais. 

- Eu tenho conversado com os pescadores, e percebi que os efeitos das eólicas é 

mais forte nos cajus [pesquisador] 

- Porque no mar, o peixe só pega se ele quiser. No mato a gente pega com as mãos. 

Mesmo que o esposo não pegue o peixe, a família foi no mato, foi na natureza, 

pegou a castanha, vendeu no mercado, comprou a comida, a alimentação de 

qualquer jeito. Se ele não produzir lá, a família produz em casa. E agora não tem de 

jeito nenhum.  (Eli, 2016) 

 

 Não é comum observar mulheres pescando na Pedra do Sal. De fato, em minhas visitas 

e estadias no lugar entre os anos de 2015 e 2019, não pude observar a presença de mulheres 

na pesca, apenas de homens, jovens e maduros, tanto os pertencentes ao povoado como os 

classificados na categoria nativa de gente de fora, os parnaibanos, os teresinenses, os turistas. 

Contudo, Chico falou-me que Eli já pescou. Ele se referiu ao momento em que ela organizou 

uma pescaria com os netos numa madrugada. Chico referiu-se a esse acontecimento como 

algo extraordinário, que demonstrava a desenvoltura da mulher para diferentes trabalhos.  

 Se existe uma divisão, na qual homens pegam peixe no mar e mulheres buscam caju 

no mato, essa divisão é costumeira, mas não é absoluta, pois os homens buscam caju, mesmo 

que seja por lazer, como explica Eli no trecho de sua entrevista, e mulheres pegam peixe, 

mesmo que raramente, como destacado por Chico. Ao que parece, o homem jovem transita 

entre essas duas atividades, pois muitos começam a pescar na juventude e relatam terem 

aprendido a buscar caju na mata com a mãe quando ainda crianças.  

 Contudo, quando se fala do extrativismo do caju, é mais comum ouvir relatos de gru-

pos de mulheres indo ao mato do que grupos de homens. E os homens que costumam acom-

panhar esses grupos de mulheres tendem a ser os filhos ou netos dessas mesmas mulheres. 

Nesse sentido, parece que o homem da Pedra do Sal experimenta uma mobilidade maior entre 

a mata e o mar do que a mulher, esta restringindo-se a mata durante  seu ciclo de vida da in-
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fância a fase adulta. Se alguma generalização pode ser feita, respeitando casos extraordiná-

rios, é aquela que o mar corresponde ao masculino e a mata ao feminino no universo simbóli-

co do extrativismo pedral.  

 

Figura 34 - Segmentariedade e complementariedade mata-mar 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Apesar da segmentação de gênero que parece organizar uma divisão sexual e espacial 

do trabalho na Pedra do Sal entre homens e mulheres, no trecho da entrevista com Eli, as prá-

ticas de buscar caju na mata e pegar peixe no mar, aparecem como atividades complementa-

res na economia do grupo doméstico. No período em que realizei o trabalho de campo no po-

voado, essa economia dependia cada vez mais da pesca, pois a produção da natureza, do caju, 

como se referiu Eli, não tem mais. A longo prazo, isso pode significar uma dependência maior 

do grupo doméstico em relação a pesca e a perca de espaços de trabalho da mulher em decor-

rência da expansão da infraestrutura de geração de energia eólica na ilha. 

 A expressão “no mar, o peixe só pega se ele quiser, no mato, a gente pega com as 

mãos”, denota a imprevisibilidade associada a atividade pesqueira, na qual a pesca só é efeti-

vada se o peixe quiser ser apanhado. Está, assim, o pescador à mercê do peixe. Já na mata, se 

pega com as mãos, conta-se apenas com o próprio trabalho daquele que colhe. Se a pesca é 

regida pelo signo do instável, a coleta de caju é estável, e é essa estabilidade que contrabalan-

ça a instabilidade da pesca e oferece dinheiro e alimentação ao grupo doméstico, no caso de a 

pesca não ter sido exitosa.  

- Como a senhora, tem gente que depende do caju? [pesquisador] 

- Muita gente. Agora mesmo a gente tá numa crise, que você sabe como é, e um lu-

gar desse que não tem renda, a gente depende de mais da castanha. Porque já tá cus-

tando 2,20, a farinha tá 6,00, o arroz tá 4,00. Mais 4 com mais 4 são 8 e com mais 4 

são 12 e vai crescendo, quando pensa que não, você tem 50 kg [castanha] pra com-

prar alimentação e a gente não tá em condições mais de pegar [50 kg de castanha]. 

- Diminuiu [o caju]? [pesquisador] 

- Diminuiu 80% e a tendência é ficar 100%, que é aquela história da última etapa, 

que a moça falou que vão colocar os 12 cataventos, que é a área mais produtiva que 

tem do caju. 

- Como a senhora, tem outras mulheres que vão para o caju? [pesquisador] 

- Tem famílias daquele lado lá, que tão vivendo só do caju. Se levanta quatro e meia 

da manhã e vai colher a castanha todo dia pra vender, pra comprar farinha, pão, ca-
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fé, pra se alimentar, tão vivendo disso. Isso quer dizer, quando eles botarem os 14 

cataventos que faltam, aí chega a 90%, fica só 10[%]. 

- Da área? [pesquisador] 

- É. 

- São cerca de quantas famílias que hoje tão no caju? [pesquisador] 

- Tem muitas pessoas que pararam de ir. Eu ouvi várias pessoas falarem assim, “eu 

não vou mais colher castanha porque não tem mais castanha”, eu já ouvi várias pes-

soas falarem. Só que ainda tem. Eu faço um cálculo de umas 20 famílias, que de-

pendem mesmo dessa castanha. Porque antigamente era 50%. Rapazinho, criança, 

mãe de família, todo mundo ia para aquela área, mas agora, depois desse desmata-

mento, são umas 20 famílias e a tendência é ser pior. (Eli, 2016, grifos nosso) 

 

 A escassez de caju potencializa a instabilidade da pesca e compromete o arranjo mata-

mar que vem ordenando a economia dos grupos domésticos há gerações na Pedra do Sal, pois 

com a destruição da mata pela empresa, não há mais um “porto segura” que possa compensar 

uma pesca má sucedida. Nos relatos de Eli apresentados ao longo deste capítulo, ela contra-

pôs, em determinado momento, o mar ao mato, a pesca à coleta de caju, a atividade do esposo 

à da família, de tal maneira que de seus enunciados podemos argumentar que a série esposo-

mar-peixe se contrapõe a série mulher/família-mata-caju, revelando como os moradores do 

lugar associam a divisão sexual do trabalho à uma divisão espacial do trabalho.  

 Contudo, isso não é suficiente para compreender os complexos arranjos espaciais e de 

gênero operadas pela população da Pedra do Sal. Ao mesmo tempo em que são oposições 

entre gêneros, espaços e atividades, a mata e o mar, o homem e a mulher, a pesca e a coleta de 

caju são complementares, pois na medida em que o marido não é exitoso na pesca, é o traba-

lho da mulher no mato que garante a alimentação do grupo doméstico e vice versa.  

 Nesse sentido, pode-se perceber que as práticas extrativistas na Pedra do Sal são práti-

cas que, ao nível do território, articulam a casa e a mata (arranjo terra-terreno), o mar e as 

lagoas (arranjo água doce-água salgada) e a mata e a mar (arranjo mata-mar), produzindo, 

assim, complementariedade entre diferentes espaços com o intuito de atender o grupo domés-

tico. Os arranjos espaciais são, por sua vez, indicam a existência no povoado de uma com-

plementariedade entre diferentes gêneros (arranjo homem-mulher). Esses arranjos espaciais e 

de gênero só funcionam desta maneira, porque o arranjo ético entre as regras consuetudinárias 

e as regras domésticas, legitima socialmente a apropriação de recursos comuns da natureza 

(terra) para fins familiares (terreno).  

 

6.1.6 As empresas de energia e os rearranjos das práticas extrativistas 

  

 O caju é uma fruta típica da região e os moradores fazem um uso versátil dela aprovei-

tando a castanha e o pedúnculo. Ao ser retirado da mata e levado para a casa ele pode ser 
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transformado em licor, em doce, em suco e sua castanha pode ser consumida por humanos e 

animais do sítio. O caju ainda é comercializado na comunidade e na cidade e daí provem parte 

das economias do grupo doméstico, complementadas pela alimentação e a renda advinda da 

pesca.  

 São todos esses usos e suas funções na vida do morador, que está em jogo na escassez 

de cajueiros produzida no lugar pela instalação das empresas de energia eólica. São todos 

esses arranjos espaciais, de gênero e éticos que são afetados pela destruição ou cercamento da 

natureza na Pedra do Sal. A partir do que foi exposto neste capítulo e do que já foi apresento 

no decorrer do texto desta pesquisa, argumento sobre os rearranjos no extrativismo causados 

pela ação das empresas de energia sobre o território ilhéu. 

 O desmatamento de cajueiros na ilha, promovido pelas empresas de energia, tem acar-

retado a expropriação de espaços de uso comum, como a mata, retirando, assim, dos morado-

res e particularmente das mulheres do povoado, o acesso a um espaço de trabalho com o qual 

mantêm abastecido o grupo doméstico com alimentos, sem precisar recorrer ao mercado. Isso 

tem como consequência, o aumento da dependência da mulher e da família em relação ao tra-

balho do homem na pesca. O que potencializa o sentido de instabilidade associado a atividade 

pesqueira no mar, contribuindo, assim, para fragilizar a economia do grupo doméstico assen-

tada no arranjo ecológico entre o mar e a mata. Essas mudanças promovidas pela ação expro-

priadora de território, impacta a complementariedade social de gênero entre o homem e a mu-

lher da ilha, fazendo desta, mais dependente do homem, visto o universo da pesca ser um uni-

verso de pouco participação feminina.      

 A situação de cercamento vivida pelos moradores a partir dos anos 2000, é uma situa-

ção desarticuladora dos arranjos existentes no lugar e construídos ao longo do tempo por dife-

rentes gerações de moradores. A ação dos moradores para fazer cessar o avanço das ações 

desarticuladoras das empresas passam por ações cotidianas de negociação com as empresas 

como as práticas de resistência ao cercamento de espaços comuns como lagoas e matas, que 

buscam reaver para os moradores os recursos expropriados pelas empresas com a instalação 

das áreas do empreendimento. A ação dos moradores também se valeu da criação de um pro-

jeto de Reserva Extrativista na Ilha, encaminhado ao finado Ministério do Meio Ambiente, 

mas que até o término dessa pesquisa era apenas um pedaço de papel entre os tantos outros 

que deviam habitar os arquivos do governo federal em Brasília. 

 Nessa situação, os moradores vão levando suas vidas e buscando manter suas práticas 

com o território, apesar das empresas, dos turistas, do governo, lutando com as armas que 

possuem através das possibilidades que lhes ocorrem.   
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6.2 Terreno: uso social da cerca e expressão espacial do parentesco 

 

Neste capítulo, busco apresentar ao leitor como o morador da Pedra do Sal utiliza a cerca para delimi-

tar o terreno de sua família e como o terreno pode ser compreendido como uma forma de territoriali-

zação do parentesco169. Para isso, recorro as histórias contadas pelos moradores, registradas em entre-

vistas e no diário de campo. Como o leitor poderá constatar, a cerca funciona naquele povoado como 

um dispositivo de delimitação espacial, estabelecendo fronteiras e, por conseguinte, demarcando um 

“dentro” e um “fora”, que corresponde não apenas a uma divisão física do espaço, mas a uma segmen-

tação social entre parentes e não parentes.   

 Este capítulo, inicia-se retomando algumas discussões desenvolvidas na parte anterior 

deste texto, quando abordei o cercamento da natureza pela empresa, contudo, avança no 

entendimento do funcionamento do terreno, tema não abordado anteriormente. Desde aquela 

parte do texto, o leitor atento, já percebeu que o morador da Pedra do Sal não é desfavorável a 

prática de cercar uma determinada área, mas de cercar a terra, isso quer dizer, os espaços 

percebidos como de uso comum. A novidade nesta parte do texto está em apresentar como o 

morador utiliza a cerca como forma de impedir a expropriação de seu terreno pela empresa. É 

nesse sentido, que o primeiro caso que apresento é o que me foi contado por Chaguinha, sobre 

como sua família utilizou da cerca para impedir o cercamento por uma empresa do terreno de 

seu tio, um sítio localizado no lugar chamado Saquim.  

 O segundo caso aqui descrito é baseado numa história que Norma contou-me. Através 

desse caso, busco compreender a prática de cercar o terreno como uma prática delimitadora 

de fronteiras entre vizinhos e de criação de reserva familiar de terreno para as futuras 

gerações, revelando como o uso que o morador faz da cerca é também como um ordenador 

espacial de relações vicinais e familiares. O terceiro e o quarto casos foram contados a mim 

por Ribamar e por seu filho, Naldo. Ao relatarem como diferentes amigos tentaram se 

estabelecer em terrenos da família, esses casos ressaltam a configuração marcadamente 

familiar do terreno em oposição as relações amicais. Os casos apresentados neste capítulo, 

indicam como a família tende a compreender a inserção de não familiares no terreno como 

algo ameaçador a integridade territorial do grupo doméstico, visto que o terreno é concebido 

como um espaço restrito a parentes e não passível de uso por amigos, vizinhos ou empresas.  

   

 

 
169 Por parentesco, refiro-me as relações entre pessoas, quer por vínculo de sangue (consanguinidade), que pelo 

casamento (afinidade).   
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6.2.1 O uso empresarial e o uso familiar da cerca 

 

 Chaguinha estava com trinta e dois anos de idade quando a conheci em 2016, 

trabalhava no comércio em Parnaíba e residia na Pedra do Sal, de modo que, sua rotina era 

uma ida e vinda entre o povoado e a cidade em sua moto. Ela estava casada há quinze anos 

com Ivan, filho de Zé Garoto e Dona Irene. Chaguinha e o marido moravam em terreno 

localizado ao lado da casa de seu sogro, cedido ao casal após o casamento. Ela nasceu no 

Saquinho, uma área de Ilha Grande próxima a Barra das Canárias, distante dos outros 

povoados ilhéus, sendo de difícil acesso. O lugar estava ocupado a cerca de cinquenta anos 

apenas por sua família. Seu tio se chama Lucio e é conhecido na região como o último 

Tremembé do Delta do Parnaíba, devido ao fato de se auto-reconhecer como pertencente 

àquela etnia.  

 Lucio é praticante de Umbanda e tem fama de curandeiro em Ilha Grande. Ele já foi 

entrevistado por jornais e recebeu turistas que queriam lhe conhecer. Eu mesmo o conheci em 

2017, ao visitar o seu sítio. No lugar, Lucio e a esposa criavam animais como carneiros e 

galinhas, cultivam mandioca e arroz, além de cuidar dos coqueiros e produzir azeite de dendê. 

No sítio, há uma área destinada a receber os visitantes, uma palhoça bem arrumada na qual 

várias redes estão à disposição para se sentar ou se deitar e, assim, ouvir as histórias que conta 

Lúcio sobre sua vida e a Ilha Grande. Chaguinha possui memórias de infância sobre o sítio de 

seu tio, disse-me ter saudades do tempo em que toda a família morava lá e o lugar tinha arroz, 

cana de açúcar, casa de farinha, cabra e boi para criação. Apesar disso, ela não ia muito ao 

sítio porque tinha medo de macumba e de receber o espírito, expressões que ela utilizou em 

referência as práticas religiosas desenvolvidas por Lucio no sítio.  

 Desde 2005 que seu tio está em disputas judiciais com os grupos empresariais 

turísticos que aportaram a ilha desde esse período. O sítio onde reside com a esposa, estava 

entre as terras que os Silva venderam a Ecocity de Juan Mari. Em seguida, com o 

desmembramento da propriedade da Ecocity, a empresa Ecoland adquiriu um lote de terras 

que corresponde ao terreno que Lucio habita a pelo menos meio século. Durante o período em 

que vigorava as relações de morada na ilha, os Silva não permitiam aos moradores realizarem 

qualquer tentativa de regularização fundiária no lugar, o que, anos depois, contribuiu para que 

os Silva fossem os únicos donos de terra legalmente reconhecidos pelo Estado (MILANO, 

2015, p. 67).     

 Foi nesse contexto, nos idos de 2005, que a família de Lucio resolveu se utilizar da 

cerca como forma de demarcar o terreno ocupado há meio século. Chaguinha havia me 
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contado que isso foi uma reação dos familiares ao perceberem que as empresas estavam 

cercando áreas próximas ao sítio de seu tio, inclusive pondo marcação dentro do próprio sítio, 

ação lembrada por ela como bastante invasiva. Neste caso, a cerca teve a função de defender o 

terreno de Lucio do cercamento da empresa. Assim, para não ter seu terreno cercado por 

outro, foi ele mesmo cercá-lo, como que para demonstrar a sua presença e sua posse. No 

contexto da situação de cercamento em Ilha Grande, em vigor no período em que lá estive, os 

próprios moradores se vêm cercando seus terrenos como uma forma de tentar impor algum 

limite ao cercamento da empresa. Se as cercas das empresas atendem a um objetivo, que 

poderíamos chamar de expansivo, na tentativa de incorporar as terras e terrenos de Ilha 

Grande à sua propriedade, as cercas de Lucio, possuem um objetivo defensivo, uma espécie 

de mecanismo de defesa territorial.   

 

6.2.2 A cerca e o ordenamento espacial das relações vicinais 

 

 Em minha última ida à Pedra do Sal, em vinte e seis de agosto de 2019, Norma me 

contou uma história envolvendo sua vizinha. Minha amiga estava chegando em casa, quando 

viu uma pessoa colocando uma cerca em parte do seu terreno. Ela foi até a pessoa e disse que 

aquilo não estava certo, que o terreno era dela e que não deveria ter outra cerca ali. A pessoa, 

então, parou com aquela ação. Esta pessoa era um dos filhos de sua vizinha, que havia voltado 

a morar na Pedra do Sal. 

 Como já descrito neste texto, com o fim das relações de morada no lugar, surgiu um 

tipo de morador que loteia e vende partes do terreno em que habita para outras pessoas, 

especialmente, gente de fora. A vizinha de Norma era desse tipo de pessoa. Ela havia 

possuído bons terrenos na Pedral, mas os foi vendendo, a ponto de que, naquele ano, só lhe 

restava o terreno em que se localizava a sua própria casa. Esse fato tem algumas 

consequências na dinâmica territorial do povoado. É comum que os filhos de moradores 

mudem-se para outras cidades em busca de emprego e, depois de um tempo, voltem ao 

povoado para morar.  

 Antes de a Pedra do Sal ter sido loteada e vendida para gente de fora por parte de 

alguns de seus próprios moradores, os filhos destes tinham alguma garantia de que, voltando 

para a terra natal, encontrariam um lugar disponível, no qual pudessem construir suas casas e, 

assim, se reestabelecerem no povoado. O que tem acontecido, segundo relatou-me Norma, é 

que ao venderem o terreno, essas famílias comprometeram o retorno e a permanência de seus 

filhos no lugar.  



252 
 

 Em 2016, a própria Norma já havia relatado a situação em que se encontrava sua 

vizinha. Contudo, três anos depois, a novidade era que a vizinha estava tentando usar o 

terreno de Norma, que ela se orgulhava de nunca ter vendido, para solucionar o problema da 

falta de terreno para seus filhos. Durante a conversa em que Norma contou-me o ocorrido, ela 

foi enfática ao afirmar que se sua vizinha quisesse ver o filhos morando novamente no lugar, 

não deveria ter vendido os terrenos.  

 Há algum tempo, Norma fazia planos de dividir o terreno com a sua única filha, 

Mayla, que naquele ano havia se graduado em psicologia pela Universidade Federal do Piauí 

no campus de Parnaíba e tinha começado a trabalhar em sua área no município de Ilha Grande 

do Piauí. De tal forma que, se ela cedesse parte do terreno para o filho da vizinha, ela estava a 

comprometer o terreno destinado à sua própria filha recém-formada. Assim, o caso relatado 

por Norma, envolvendo sua vizinha, informa que a gestão do terreno – sua venda ou 

preservação enquanto posse familiar – é um assunto de responsabilidade da família, não 

cabendo, segundo a ética local, uma outra família se responsabilizar pela falta de terreno da 

outra. Ainda mais, acredito eu, quando me lembro da forma indignada com que Norma se 

referia ao caso, se responsabilizar pelas decisões tomadas por uma pessoa que passou a vender 

seus terrenos e não calculou quais as consequências dessa ação para os seus familiares.  

 O caso acima descrito, é ilustrativo do funcionamento do sistema terra-terreno na 

Pedra do Sal, pois, se a terra com seus mangues, lagoas e matas é de uso comum, o terreno 

não é compreendido dessa forma, restringindo-se a sua apropriação ao grupo doméstico, e a 

tentativa de se utilizar de um terreno que não é o da própria família, é moralmente 

condenável, pois viola uma fronteira física, que é a cerca, símbolo de uma fronteira social, 

que é aquela do domínio familiar sob o terreno. O caso também indica a fronteira social das 

relações vicinais, pois o vizinho não deve interferir no terreno de outro vizinho, 

reconhecendo, assim, o limite entre os terrenos. De tal forma, que poderíamos pensar que há 

uma ordem moral na Pedra do Sal que se vale da seguinte máxima em relação ao espaço: 

“vizinhos, vizinhos, terrenos à parte”.   

 

6.2.3 O parentesco e o ordenamento espacial das relações amicais 

  

 Em vinte e três de outubro de 2016, passei boa parte do dia na casa de Ribamar e tive a 

oportunidade de presenciar uma conversa entre ele e um dos amigos de longa data da família, 

chamado Eduardo. Era algo comum encontrar Eduardo no lugar, desde a adolescência ele se 

tornara amigo dos filhos de Ribamar e chegava a dormir na casa e a fazer refeições por lá, o 
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que demonstrava a existência de laços de amizade.  

 Nesta parte do texto, seleciono um trecho do diária de campo, no qual descrevo essa 

conversa, na qual Eduardo pediu a Ribamar um terreno para construir uma casa na praia e, 

assim, se estabelecer no lugar. Eduardo residia em Parnaíba na casa de sua avó e, à época, 

passava por problemas de relacionamento com uma de suas irmãs. O trecho é bom para 

pensar que a inserção do amigo no terreno é percebida como uma espécie de ameaça à 

integridade física e ao caráter familiar do próprio terreno, pois, na Pedra do Sal, este parece 

ser um espaço no qual seus moradores buscam ordenar exclusivamente através de relações de 

parentesco e que a integração de pessoas de fora da família é algo que se busca evitar.  

  

Hoje, Eduardo veio falar com seu Ribamar sobre um terreno para ele construir uma 

casa. Este terreno pertence a Ribamar e localiza-se próximo à casa de uma de suas 

filhas, em frente à casa do próprio Ribamar. Essa foi uma “conversa moral”, sobre ir 

atrás das coisas, para não ficar velho e sem nada. Eduardo falou que nuca quis luxo. 

Disse que se alguém quisesse luxo, teria que estudar muito, como esse rapaz, 

referindo-se a mim. Falou dos problemas que tinha na casa da avó, com uma de suas 

irmãs.  

 

Ribamar falou que à época em que chegou na Pedral, aconselhou Eduardo a pegar 

um terreno, mas ele não pegou. “Hoje tá cheio, tá difícil”, afirmou Ribamar, em tom 

de desanimo, para Eduardo. “E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica”, 

concluiu, em tom igualmente pessimista. Ribamar falou que não sabe como 

construiu a casa na qual reside com a mulher e um dos filhos, casa esta que já 

abrigou os outros cinco filhos do casal. “Na época, eu era homem”, ele usou essa 

expressão para se referir ao período em que pescava e fazia serviço de pedreiro.  

 

Eduardo é surfista, trabalhou em serviços ambientais e parece que faz algum 

dinheiro com o surfe. Mora em Parnaíba. Diante do posto por Ribamar, Eduardo 

disse que ia virar andarilho, hippie. Seu Ribamar não achava isso bonito e o 

reprovou por tal pensamento.  

 

Após Eduardo ir embora, Ribamar me contou que não podia dar o terreno, pois tudo 

o que havia conquistado na Pedra do Sal, vindo de um outro povoado, há mais de 

trinta anos, seria de seus filhos. Perguntei se não existia a possibilidade de Eduardo 

conseguir um terreno para cercar em outro lugar que não fosse ali, próximo a praia, 

que é onde Ribamar mora. Ele disse que Eduardo não queria terreno lá atrás, 

referindo-se a área da Pedra do Sal distante da praia, mas um terreno na frente, perto 

da praia, que é “onde todo mundo quer”, afirmou Ribamar.  

 

Naquele mesmo dia, Ribamar perguntou a seus filhos se Eduardo não havia 

conversado com eles sobre pedir um terreno para morar na praia. Ribamar se 

mostrou desconfiado com o pedido de Eduardo e temeroso com uma possível 

decisão favorável dos filhos em ceder alguma parte de seus terrenos ao amigo. 

Ribamar disse que ninguém sabia se, depois de construída a casa em frente à de 

Ribamar ou ao lado da casa de seus filhos, Eduardo não a venderia e lá se instalaria 

uma pessoa ruim, que iria tirar o sossego da família. Ribamar até desconfiou que 

existia alguém por trás do pedido de Eduardo e que tudo isso poderia ser um 

“esquema” premeditado, para ele ganhar um terreno e depois vendê-lo.  

 

Naquele dia, Ribamar também lembrou que, certa vez, pediu aos filhos para 

venderem parte de um terreno deles, como uma forma de ajudar Ribamar a ter o 

dinheiro suficiente para comprar um carro. Contudo, os filhos não levaram adiante a 
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proposta do pai e ninguém na família falou novamente em vender terreno. Em 

conversa com os filhos, Ribamar disse que ficaria chateado, se eles, depois de terem 

negado vender um terreno para ajudar o pai, dessem um terreno para ajudar um 

colega. Ribamar, então, alertou a uma de suas filhas, que quando o seu próprio filho 

crescesse, também ia precisar de um lugar pra morar e, se ela desse parte do terreno 

para Eduardo, comprometeria o futuro do filho e dela mesma, pois teria que se 

espremer com o filho casado numa mesma casa (Diário de campo, 23 de novembro 

de 2016). 

 

  Toda a situação relatada acima pode ser resumida como abordando o tema da circula-

ção da posse do terreno, se ele deveria ir para um amigo ou se deveria permanecer entre pa-

rentes.  Essas opções são pensadas por Ribamar como tendo possíveis consequências. A doa-

ção do terreno para Eduardo, poderia tirar o sossego da família, pois ele, após um tempo, po-

deria vendê-lo para um estranho, não tendo mais a família, o controle sobre quem estaria em 

seus terrenos. Uma outra consequência da doação a Eduardo, seria o comprometimento de 

terrenos disponíveis para a terceira geração da família de Ribamar, no caso, o seu neto. Por 

outro lado, a permanência dos terrenos em posse dos membros da família, preservaria o sos-

sego do lugar e garantiria aos netos de Ribamar, o acesso ao terreno no futuro.  

 A argumentação anteriormente empregada por Norma para não ceder parte de seu ter-

reno à vizinha, foi o mesmo argumento utilizado por Ribamar para alertar a sua filha em não 

ceder terreno ao amigo Eduardo. Dessa forma, fazer a posse do terreno circular entre paren-

tes, evitando a inclusão de amigos e vizinhos, é uma forma de assegurar uma certa segurança 

territorial aos filhos e netos. Os casos de Norma e Ribamar, também revelam que essa circula-

ção da posse do terreno entre os parentes, inicia-se com a distribuição de terrenos pelo chefe 

de família ao fracionar a sua posse primitiva, passando-a de pai para filho e de filho para neto.  

 O casamento de um membro da família é o momento em que o filho recebe do pai 

parte do terreno. Assim, o casamento não é apenas o ritual de passagem do solteiro para a 

condição de casado, mas também a passagem do não possuidor para a condição de possuidor 

de terreno. Essa trajetória de fracionamento do terreno pode assumir essa estratégia intrafami-

liar, restringindo a sua circulação aos parentes, mas também pode ocorrer de o terreno ser 

repassado a um não parente mediante a venda.   

 Os dois casos ilustram a natureza familiar do terreno como um espaço organizado a 

partir do parentesco, a ponto de a presença de um amigo ou de um vizinho, serem percebidas 

como um elemento “poluidor”, pois, não-familiar. Assim, a presença de um não parente, ten-

de a ser encarada como algo que pode causar alguma instabilidade naquele espaço. Se o caso 

de Norma, ajudou a compreender a natureza familiar do terreno, a partir da relação entre os 

vizinhos, o caso de Ribamar auxilia o entendimento da natureza familiar do terreno a partir da 

relação entre os amigos. No caso de Norma, a cerca funcionou como um delimitador de seu 
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espaço em relação ao espaço de sua vizinha, sendo, assim, uma forma de produzir terreno, 

pois criou fronteiras. O caso de Ribamar revela como não é apenas a cerca, mas também o 

parentesco um produtor de terreno, de fronteiras sociais, de um “dentro”, composto por paren-

tes, e de “fora”, composto por vizinhos, amigos entre outros não parentes.  

 A venda ou a doação para um não parente, desfaz o terreno como espaço de familiares, 

“desfamiliariza” aquele espaço, retira-o da esfera de circulação entre as gerações de parentes e 

o põe numa circulação mais ampla, na qual o terreno poderá circular entre amigos, vizinhos e 

gente de fora.  

 

6.2.4 Um caso de refamiliarização do terreno  

 

 Se no ponto anterior, foi apresentado como o pedido de um terreno feito por Eduardo 

à Ribamar, mobilizou uma série de anseios, em torno da possibilidade de um não parente 

adentrar aos terrenos da família, adiante apresento a tentativa de um amigo em apropriar-se de 

um terreno sem o devido consentimento e como os familiares agiram para reaverem a posse.  

 O trecho a seguir, é do diário de campo e relata uma história que Naldo, filho de Ri-

bamar me contou, poucos dias depois daquela visita de Eduardo à casa da família. Por alguns 

dias, o assunto do pedido de Eduardo ainda rondou as conversas na casa e reavivaram a me-

mória em torno de histórias sobre os terrenos. O relato que segue, baseia-se em uma dessas 

histórias.  

Naldo lembrou de um caso, que o seu pai, Ribamar, já havia me adiantado. Ele falou 

que um homem, dono de loja de construção e residente em Parnaíba, foi se aproxi-

mando da família e fazendo amizade com seu pai. Este homem vinha a casa de Ri-

bamar e, certa vez, disse que gostaria de construir uma casa perto da dele, porque 

eles eram amigos. Seu Ribamar disse que não dava, pois o terreno próximo a casa 

estava destinado a seu filho e se cedesse, prejudicaria o próprio filho. O homem dis-

se que iria ajudar os filhos de Ribamar, que isso não seria problema.  

 

Certo dia, o homem veio com trabalhadores em um caminhão e colocou estacas no 

terreno de Ribamar. Essas estacas era uma forma de marcar o terreno para uma futu-

ra construção. Nesse mesmo dia, à noite, Naldo e alguns amigos foram até o terreno 

e tiraram aquelas estacas. Naldo me disse que foi bastante cuidadoso com as estacas, 

que colocou tudo num determinado lugar, que não as quebrou nem as levou para si.  

 
Os dias passaram e o homem voltou para ver o terreno que ele já considerava como 

seu, mas se surpreendeu. As estacas que havia colocado, não estavam mais ali. In-

dignado, foi até a casa de Ribamar e disse que teria prejuízo com o material, com a 

mão de obra e com o frete que gastou ao transportar os materiais e os trabalhadores 

para a Pedra do Sal. Houve um discussão entre Ribamar e este homem. Ele ameaçou 

colocar Ribamar na justiça, mas não deu em nada. Depois daquele dia, o homem não 

mais incomodou a família (Diário de campo, 26 de outubro de 2016). 
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 O caso acima ilustra, mais uma vez, a natureza do terreno como um espaço iminente-

mente familiar, cujo domínio e o controle pertencem aos parentes. A amizade, seja a que Edu-

ardo estabeleceu ao longo de vários anos com a família de Ribamar, seja aquela que o parnai-

bano tinha iniciado a pouco tempo, não foi uma condição que possibilitasse fazer o terreno ser 

repassado para fora da circulação entre parentes. Em nenhum dos casos, ser amigo da família 

foi uma condição favorável para ter a posse de um dos terrenos de Ribamar.   

 A ação invasiva do parnaibano, ao colocar as estacas no futuro terreno de Naldo, teve 

uma rápida resposta da família, que aliada a alguns “verdadeiros” amigos, retirou as estacas, 

destituindo o parnaibano da posse do terreno e, por sua vez, restituindo a posse familiar, isso 

quer dizer, refamiliarizando o terreno170. Atente o leitor para o fato de que o caso ocorreu sem 

a participação de agentes policiais, sem a mediação do código jurídico da sociedade nacional 

e foi resolvido pela própria família como uma “questão de família”, envolvendo no ocorrido 

apenas os parentes e os amigos mais próximos.    

 A única maneira legítima, penso eu, da gente de fora possuir para si o terreno de uma 

família, é mediante a compra. O próprio Ribamar, à época em que o conheci, já havia, anos 

atrás,  loteado e vendido algumas extensões de sua posse primitiva na Pedra do Sal, mas, dife-

rente da vizinha de Norma, assegurou-se de que essa diminuição do terreno não compromete-

ria a permanência dos filhos em suas posses e, por conseguinte, no povoado. De tal maneira 

que, cerca de trinta anos após chegar à Pedra do Sal, os filhos de Ribamar, com exceção de 

um deles que não se casou e mora com os pais, habitam em terrenos doados pelo pai nas me-

diações de sua casa.  

 Outra dimensão importante para a compreensão do terreno na Pedra do Sal, é o fato de 

a sua transmissão não envolver uma monetização dos vínculos entre o ascendente e o seu des-

cendente. Essa transmissão obedece a uma lógica sucessória, baseada na hereditariedade e 

diferencia-se da troca monetária, que ordena a transmissão de terreno entre a família e um 

não-parente mediante a venda e a compra. De tal maneira que os princípios organizadores da 

fragmentação da posse primitiva de um terreno familiar são diferentes nas relações entre pa-

rentes (princípio da sucessão hereditária) e nas relações entre não parentes (princípio da troca 

monetizada)171.  

 
170 Quando o caso acima descrito aconteceu, Naldo ainda não havia casado, mas já sabia onde era o seu terreno 

dentro da posse de seu pai. Após o ocorrido, ele levantou uma casa naquele espaço cedido por seu pai para, 

assim, evitar que outras pessoas tentassem se apoderar dele. A casa, possuía o alicerce e as paredes, mas não tem 

teto, de forma que, funciona muito mais com um sinal de posse do terreno, do que como uma habitação. 
171 Durante a pesquisa na Pedra do Sal, não tive acesso a histórias que envolvessem disputas entre parentes sobre 
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6.2.5 O terreno como territorialização do parentesco 

 

 Através dos casos expostos neste capítulo, chego a sua conclusão argumentando que o 

terreno na Pedra do Sal pode ser pensado como um espaço ordenado pelo parentesco, pois 

revela a territorialização das relações entre parentes num tipo particular de espaço, que não se 

confunde com a terra e o seu uso comum. Assim, é preciso situar como essa territorialização 

do parentesco está integrada no sistema terra-terreno o que, por conseguinte, ajuda a compre-

ender a relação existente na Pedral entre uma ordem espacial e uma ordem social.   

 Autores como Segaud (2016, p. 194) e Comerford (2003, p. 40), já analisaram a rela-

ção entre parentesco e território. Segaud, ao pesquisar algumas cidades europeias, argumentou 

que por lá o “parentesco se territorializa”, como em Roma ou Nápoles, em que quarteirões 

fechados agrupavam uma parentela; ou em Londres, em torno da City, onde as mansões aris-

tocráticas ou eclesiásticas formavam aldeias pertencentes a um mesmo grupo. Já em um con-

texto menos distante ao de minha pesquisa, Comerford (2003, p. 70) identificou na Zona da 

Mata de Minas Gerais, a existência de “territórios de parentesco”, entendidos como “expres-

são e consolidação territorial de um estado de relações entre famílias”. A “ação em torno de 

divisas”, argumenta o autor, ia “formando um padrão de territórios de parentesco, que concen-

travam residências e/ou locais de trabalho (lavouras, roças) de parentes reconhecidos e valori-

zados como tais, bem como compadres e comadres” (COMERFORD, 2003, p. 40).  

 Ao que parece, tanto o “parentesco que se territorializa” nas cidades europeias, como a 

formação de “territórios de parentesco” no mundo rural mineiro, envolvem a produção social 

de limites espaciais pelos grupos humanos a partir de suas relações sociais, a indicar a exis-

tência daquilo que Simmel nomeou de “centripetalidade sociológica” de uma “unidade intera-

tiva” que se expressa no espaço através de um “limite que a emoldura” (2013, p. 79). Em ou-

tras palavras, o sociólogo alemão chama atenção sobre como determinadas interações sociais 

podem se concentrar em espaços delimitados por essas próprias interações, de tal forma que, 

uma ordem social sustenta uma ordem espacial e vice versa.  

 Para Simmel (2013, p. 79), uma “qualidade do espaço que opera de modo crucial sobre 

as interações sociais reside no fato de que o espaço se decompõe, para o nosso aproveitamen-

to prático, em pedaços que valem como unidades [...] e que são emoldurados por limites”. Na 

 
um mesmo terreno, por esse motivo não abordei a questão sobre o estabelecimento de possíveis fronteiras 

espaciais “dentro” do parentesco, limitando-me a discussão de práticas de delimitação de fronteiras espaciais e 

simbólicas entre parentes e não parentes.  
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Pedra do Sal, o terreno pode ser compreendido como uma dessas unidades emolduradas por 

limites, seja o limite físico posto pela cerca, seja o limite simbólico organizado pelo parentes-

co. Ambos são formas de decompor o espaço para aproveitamento prático dos moradores do 

lugar. Afinal, o território da ilha é decomposto, pelo menos, em duas grandes categorias, a 

terra e o terreno172. Como o leitor pode constatar, a relação entre território e parentesco como 

uma relação entre espaço e limite, não é nenhuma novidade para os cientistas sociais cujas 

pesquisas incluíram, em algum grau, a reflexão sobre os aspectos espaciais das interações 

sociais.  

 Anteriormente, na parte cinco desse texto, procurei apresentar ao leitor o funciona-

mento da terra a partir da relação dos moradores com a empresa. Já nesta parte, busquei des-

crever a dinâmica do terreno, utilizando como exemplo casos a envolver as relações da famí-

lia com amigos, vizinhos e empresas. O uso comum da terra, revelou-me a existência de um 

“princípio de inclusividade” como ordenador desse tipo de uso, pois é legítimo que qualquer 

morador possa utilizar-se de uma mata, lagoa ou mangue. Contudo, a posse familiar do terre-

no demonstrou-me que há um “princípio de exclusividade” como organizador dessa posse, 

pois apenas parentes têm legitimidade de manejarem o terreno.  

 Assim, o sistema terra-terreno operado pelos moradores da Pedra do Sal ao longo dos 

anos, funciona com base em arranjos espaciais (lagoa-mar, mata-mar, casa-mata ou casa-mar), 

que também são arranjos de gênero (homem-mulher) e ecológicos (caju-peixe), cuja dinâmica 

socioespacial assenta-se em princípios de “exclusão” e “inclusão” de pessoas. Nos casos tra-

tados neste capítulo, o leitor pode constatar que a depender de sua condição (morador ou pa-

rente) a pessoa está habilitada a inclusão ou exclusão de determinado espaço. Se é um espaço 

percebido como terra e, assim, de uso comum, a condição de morador é suficiente para o uso 

legítimo da terra, contudo, se é um espaço percebido como terreno e, por sua vez, de uso fa-

miliar, somente a condição de parente outorga legitimidade no uso do terreno. Esses princí-

pios de inclusão e exclusão (social e espacial) de pessoas faz parte do direito consuetudinário 

praticado no local, que atribui determinadas possibilidades de uso dos espaços a depender da 

condição social de parente ou de morador.  

 O processo de territorialização das relações entre parentes no terreno, pode ser pensa-

do como derivado das práticas produtoras de delimitações acionadas pelo morador em sua 

territorialidade. Este, se utiliza da cerca para realizar uma demarcação física no espaço, crian-

 
172 A decomposição do espaço em unidades como terra e terreno não impediu que os moradores produzissem 

articulações ecológicas (mata-mar), econômicas (pegar caju-pescar) e de gênero (homem-mulher) a partir dessas 

diferentes unidades espaciais, de modo que delimitações espaciais e articulações diversas entre a terra e o terreno 

são operadas pelo morador para o aproveitamento e ordenamento prático do território da ilha.   



259 
 

do uma fronteira material, e a partir do parentesco, realiza uma demarcação social do terreno, 

criando, desta vez, uma fronteira simbólica. De tal forma que, o parentesco é uma espécie de 

“cercamento simbólica” do terreno, que funciona a partir da inclusão em seus limites de pa-

rentes e da exclusão de amigos, vizinhos e empresas, dependendo sempre da existência desse 

princípio de exclusão para manutenção do terreno como uma unidade espacial familiar. 

 

6.3 Os animais no sistema-terreno 

 

 Neste capítulo, argumento que os animais na Pedra do Sal podem ser classificados em 

três categorias quanto a sua relação com o espaço e que, assim, as relações humano-animal no 

lugar podem ser satisfatoriamente compreendidas no interior do sistema terra-terreno. Nesse 

sentido, esse sistema socioespacial não só ordena a relação do morador com amigos, vizinhos, 

parentes e empresas, mas também com os animais de Ilha Grande173.  

 Os animais não eram um tema de estudo para mim no início dessa pesquisa e só aden-

traram aos meus interesses, quando percebi que as práticas de caça, criação e consumo de 

animais pelos moradores, obedeciam, de alguma forma, a lógica socioespacial do sistema ter-

ra-terreno. Desse maneira, é possível falar em animais da terra, como o peba, em animais do 

terreno, como a galinha, e em animais liminares, como a vaca, o burro ou o cabrito, que circu-

lam entre as fronteiras sociais e espaciais da terra e do terreno. Essas diferentes classificações 

de animais apresentadas neste capítulo, ajuda a compreender as diferentes relações existentes 

no lugar entre humanos, animais e espaço.  

 Diferentemente dos temas abordados nos capítulos anteriores, os quais tive a oportuni-

dade de apresentar em formato paper em congressos e seminários ao longo do doutorado, as 

reflexões presentes neste capítulo, derivam de notas tomadas em campo e em reflexões reali-

zadas no diário e que pela primeira vez são apresentadas. No primeiro tópico, argumento que 

as cercas são um dispositivo de ordenamento espacial das relações humano-animal, o que 

ajuda a compreender o uso social da cerca não apenas entre humanos, mas também com os 

 
173 Recentemente, as relações entre humanos e animais tornaram-se alvo das reflexões nas ciências sociais, 

especialmente na antropologia, mas também na filosofia e na biologia. Tal interesse intelectual pelas relações 

humano-animal fazem parte do que alguns autores têm chamado de “virada animal” (MARRAS, 2014). Por pura 

falta de manejo desse recente e interessante debate teórico, não me proponho, neste texto, a adentrar o rico 

campo que está sendo desbravado através de parcerias transdisciplinares entre “cientistas da cultura” e “cientistas 

da natureza”. Meu objetivo é mesmo modesto, procuro tão somente apresentar uma classificação dos animais a 

partir do sistema terra-terreno. O leitor curioso em tal campo que se descortina para a reflexão teórica 

desapossada de rígidos limites, pode consultar INGOLD, Tin. Humanity and animality. In: INGOLD, Tin (Ed.). 

Companion Encyclopedia of Anthropology. London: Routledge, 1994; MARRAS, Stelio. Virada animal, virada 

humana: outro pacto. Scientiae Studia, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 215-60, 2014.  
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bichos. Nessa parte, também reflito sobre as condições ontológicas distintas de bicho e de 

gente existentes no lugar, assim como descrevo o tipos bicho da terra, bicho do terreno e bi-

cho terra-terreno.  

 No segundo tópico, argumento que a prática de nomear os bichos funciona como um 

princípio de exclusão do animal do universo alimentar do morador e que, por sua vez, aqueles 

animais que não recebem um nome, são os animais passíveis de inclusão na dieta local. O 

terceiro, e último, tópico aborda o comportamento espacialmente liminar de alguns bichos, 

que transitam entre a terra e o terreno e como essa circulação entre um espaço de uso familiar 

e outro de uso comum é administrada em situações nas quais os animais adentram o terreno 

de outra família.  

 

6.3.1  Bichos e cercas 

 

 A terra e o terreno são ordenados por lógicas distintas, logo, os moradores desenvol-

veriam relações distintas com os animais que habitam a terra e aqueles que habitam o terre-

no? E aqueles animais que circulam entre a terra e o terreno? Qual o lugar dos animais nessa 

ordem socioespacial? Essas foram as questões que me motivaram a pensar as relações entre os 

moradores e os animais no contexto do sistema terra-terreno. Como já abordado neste texto, 

falar de terra e de terreno na Pedra do Sal é também falar de lugares cercados e não cercados, 

é abordar a questão da produção de limites socioespaciais e do estabelecimento de fronteiras 

sociais. Logo, pensar a relação entre os humanos e os animais tomando como referência as 

cercas, me parece um bom começo para compreendê-la.   

 Antes de adentrar essa discussão, uma breve explanação sobre o uso da palavra bicho 

na Pedra do Sal. Pelo que pude perceber, o termo bicho é utilizado para designar todo e qual-

quer tipo de animal não humano. Nesse sentido, ele engloba as variadas espécies das classes 

dos anfíbios (Amphibia), das aves (Aves), dos mamíferos (Mammalia), dos répteis (Reptilina), 

dos aracnídeos (Arachinidae), dos insetos (Insecta) e dos crustáceos (Crustacea). Assim, essa 

palavra tem um duplo efeito de realidade: por um lado, unifica os diferentes animais na mes-

ma condição ontológica de bicho, por outro lado, distingue os seres percebidos como gente 

daqueles percebidos como bicho. Apesar desse efeito unificador, existe diferentes estatutos 

atribuídos pelos humanos aos animais, como será abordado adiante neste capítulo, mas come-

ço por tratar do ordenamento socioespacial das relações humano-animal na Pedra do Sal.   

 Comparar as relações estabelecidas pelo morador com a galinha criada no terreno e 

com o peba caçado na terra, é uma chave para pensar o que chamarei de “bichos da terra” e 
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“bichos do terreno” no contexto socioespacial do sistema terra-terreno. O acesso a uma gali-

nha, animal tipicamente localizado no quintal, espaço pensado como terreno, se dá através da 

condição de pertencer à família que ali reside. A galinha é um animal que é criado no terreno 

e é consumido em casa pelos parentes circunscritos ao grupo doméstico ou deste com a paren-

tela, os tios e primos de comunidades vizinhas ou de outras cidades e estados que visitam a 

casa em momentos de celebração. O manejo da galinha em forma de animal ou de refeição 

está, assim, circunscrito aos parentes e aqueles convidados a entrarem no terreno, como ami-

gos e vizinhos. Já o peba é um animal costumeiramente encontrado na mata, espaço percebido 

como terra, pois de uso comum, sem cercas. O acesso a esse animal não é mediado pelo pa-

rentesco, mas pela condição de caçador e de pertencer a comunidade, de ser um morador. O 

peba é um bicho do universo da mata, cujo acesso se dá através da caça e não da criação num 

espaço cercado, como um poleiro.  

 Assim, uma primeira classificação que pode ser feita, é a de “bichos da terra”, não 

cercados, e a de “bichos do terreno”, cercados. No primeiro grupo estão os animais domésti-

cos, tanto de estimação (gato e cachorro) como de criação (pato, galinha, peru e porco). No 

segundo grupo estão os animais selvagens (peba, peixe, caranguejo, siricoia, siri). Dessa for-

ma, pode-se perceber como as diferentes localizações dos bichos estão relacionadas com dife-

rentes práticas dos moradores. As práticas de criação e estimação realizam-se no terreno. A 

prática da caça, tanto a realizada nas águas como nas matas, realiza-se na terra. Os bichos da 

terra e os bichos do terreno performam diferentes tipos de circulação, enquanto os primeiros 

possuem uma “circulação ampla” em seus habitats naturais (mangue, mar, mata), os segundos 

realizam uma “circulação restrita” ao terreno (poleiro, chiqueiro, quintal).  

 Contudo, existe um grupo de animais no lugar que vive tanto nos limites estreitos do 

terreno como nos limites amplos da terra, são o que estou chamando de “bichos terra-terreno”. 

Este grupo é representado por equinos, bovinos e caprinos, como cavalo, égua, boi, vaca, bur-

ro e cabrito. Apesar de também serem animais de criação como o porco, a galinha ou o pato, 

aqueles não ficam espacialmente restritos ao terreno, pois circulam por baixões comendo 

gramíneas, vão até as lagoas beber água e se deslocam através da pista. São, assim, animais 

espacialmente “liminares”, que habitam tanto a terra como o terreno ao performarem uma 

circulação entre esses espaços. São bichos que experimentam tanto a circunscrição das cercas 

como a amplidão da terra. Eles também ilustram como o morador da Pedra do Sal opera um 

arranjo entre os baixões, com suas gramíneas para alimentação dos animais, e os cercados, 

destinados a “guardar” os animais e estabelecer a posse do bicho por um determinado grupo 

doméstico.  



262 
 

 Ao observar os animais do terreno, percebi que não só existe a “cerca do terreno”, que 

separa vizinhos, como a “cerca dentro do terreno”, representada pelo poleiro das galinhas ou o 

chiqueiro dos porcos. Tal como a cerca que separa e ordena os terrenos entre vizinhos, a cerca 

dentro do terreno separa e ordena as relações entre os humanos e o animais e entre os próprios 

animais. Os animais postos num cercado, são animais destinados a tarefas como alimentação 

ou transporte, vide, respectivamente, o caso da galinha e do burro. Já os animais “não cerca-

dos” em poleiros ou chiqueiros, mas, todavia, circunscritos ao terreno, como o cachorro e o 

gato, atendem a outros objetivos dos humanos, não tão utilitários, mas relativos à companhia 

ou entretenimento. Ainda que os cachorros possam servir de seguranças do terreno, em casas 

que visitei durante o trabalho de campo, não havia nelas cercas destinadas exclusivamente a 

“retenção” dos cachorros, sendo comum eles estarem circundados apenas pela cerca do pró-

prio terreno e, em outros casos, circularem pelo povoado.  

 Os animais do terreno são animais cercados, mas alguns são mais cercados do que os 

outros. Por exemplo, enquanto o cachorro e o gato gozam de uma “circulação ampla” nos 

limites do terreno, as aves e os suínos experimentam uma “circulação restrita”, pois espacial-

mente reservados aos poleiros e chiqueiros. Nesse sentido, os animais “duplamente cercados”, 

pelas cercas do terreno e pelos poleiros e chiqueiros, são aqueles destinados a alimentação da 

família e a função desse duplo cercamento não é apenas para estabelecer uma fronteira entre 

eles e os outros animais do terreno, mas também entre eles e os vizinhos e outros moradores 

do lugar.  

 Como em outras localidades do Brasil rural, a pessoa do “ladrão de galinhas” existe na 

Pedra do Sal. Os moradores me contaram que o furto de animais aumentou após a venda no 

lugar de drogas como o craque, também chamada de pedra, pois o viciado, ao viver em fun-

ção do uso da substância química, perde o emprego e a confiança dos parentes, recorrendo a 

esse tipo de furto para manutenção do vício. A função dos poleiros e chiqueiros é também 

dificultar que as aves e os suínos saiam do terreno e se confundam com os animais de um 

vizinho ou sejam indevidamente apropriados por qualquer pessoa. Anteriormente argumentei 

que a cerca no terreno serve ao propósito de ajudar a produzir uma reserva de terreno para a 

distribuição entre diferentes gerações de parentes. Algo análogo se dá com o poleiro e o chi-

queiro, como dispositivos de criação de reserva de animais para alimentação do grupo domés-

tico.  

 Contudo, não são todos os animais duplamente cercados que servem a alimentação 

humana no lugar. Apesar de ficarem reservados a um cercado particular dentro do terreno, o 

burro, o cavalo e a égua não são percebidos como alimentos, e sua função está ligada ao 
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transporte de materiais e a mobilidade dos moradores dentro do povoado e entre os povoados 

da ilha. O que unifica a condição de animal “duplamente cercado” dos equinos, aves e suínos 

é o fato de servirem a objetivos utilitários dos moradores, como alimentação e transporte. O 

que diferencia esses dos outros animais do terreno como o gato e o cachorro é que estes não 

servem a alimentação ou ao transporte, mas como companhia e entretenimento aos morado-

res. Existe uma analogia entre os tipos de circulação do bicho no terreno e seu estatuto. Os 

animais que circulam amplamente no terreno são percebidos como animais de estimação, os 

animais de circulação restrita no terreno são percebidos como animais de criação, destinados a 

fins utilitários.   

 

6.3.2 Dar nome aos bichos 

  

 Os cachorros pertencentes aos meus amigos da Pedra do Sal, possuíam nomes como 

Duque, Tupac, Cecí. Eram, pois, animais passíveis de nomeação. Mas não só os cachorros, os 

gatos e a burra Liana, pertencente a Eli, também possuíam nomes. O mesmo não ocorria com 

as galinhas, os patos e os perus. De tal forma que, pode-se identificar uma relação entre a no-

meação do bicho e a sua exclusão do universo alimentar do morador da Pedra do Sal. O que 

esses equinos, caninos e felinos têm em comum, além da condição biológica de mamífero e a 

condição social de bicho, é o fato de não serem comestíveis, não são percebidos como carne, 

mas como animais de transporte ou animais doméstico (de estimação ou de criação).  

 Assim, os animais que são comestíveis associam-se a ideia de carne (carne de galinha, 

carne de vaca, carne de peba) logo, pode-se dizer, são pensados enquanto carne. Tronar-se 

carne é resultado do processo de transformação do bicho em alimento. De forma que seria 

mais apropriado dizer que não se come necessariamente o bicho, mas o bicho transformado 

em carne ou a carne do bicho. Para essa transformação ocorrer é necessário que o animal seja 

morto e após isso, cozinhado. Através do sacrifício e do cozimento do animal para a alimenta-

ção humana, ele é separado daquela condição de bicho compartilhada com os felinos, caninos 

e equinos e torna-se carne.  

 Seguindo essa lógica, é mais provável as pessoas do lugar nomearem gatos, cachorros, 

burros, cavalos e não nomearem vacas, bois, galinhas, patos e perus. Não realizei registro de 

atribuição de nome próprio aos animais do terreno que são comestíveis, como o pato e a gali-

nha e aos animais de caça da terra, como o peba. Assim, no lugar, nomeia-se apenas os ani-

mais domesticados, mas não os selvagens, e entre os domesticados, apenas os não comestí-

veis. A partir da atribuição de nome ao bicho, pode-se pensar a existência de diferentes estatu-
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tos atribuídos aos animais, o estatuto de carne e o de “não-carne”. Ainda que atribuição de 

nome não transforme o animal em gente, lhe confere um estatuto diferente do simples bicho e 

é indicador de sua não inclusão no universo alimentar do morador. Dessa forma, a prática de 

nomeação dos animais está relacionada com as práticas alimentares do morador da Pedra do 

Sal.  

 

6.3.3 A liminaridade espacial de alguns bichos  

 

 Vacas e bois são animais que também se encontram na terra, pastando pelos baixões, 

comendo gramíneas e bebendo água de lagoas, mas não são animais que pertencem a nature-

za, que seriam sem dono e selvagens (como o peba), eles, todavia, pertencem a um criador e 

somente a ele. Por ser um animal doméstico que circula pela terra, esse espaço sem dono, de 

uso comunal, as vacas e bois são marcados a ferro em brasa com as iniciais do seu criador, de 

modo que se pode identificar a quem pertence o animal. Esse pertencimento a um dono, sim-

bolizado pelas marcas no corpo do bicho, é reconhecido pelos moradores e sua quebra se 

apresenta na prática do roubo do animal. Naquele lugar, vacas e bois são, portanto, animais 

domésticos situados para além do terreno, são propriedade de um dono e circulam num espa-

ço comunal, são, assim, animais espacialmente liminares, no sentido de que transitam entre a 

terra e o terreno e mesmo circulando pela terra, não são passíveis de apropriação.  

 A circulação pela terra faz parte da própria criação do bicho pelo seu dono, este, o 

solta pelos baixões com gramíneas para que ele possa se alimentar, evitando, assim, de o dono 

ter que comprar ração no mercado. Assim, vacas, bois, cavalos e burros fazem uso comum das 

gramíneas, sendo essa uma reserva natural de recursos comunais, importante para a prática do 

criatório no lugar. Contudo, cachorros e gatos também experimentam essa liminaridade espa-

cial das vacas e bois. Foi comum, por exemplo, que Tupac passasse alguns dias vagando pelo 

povoado e depois voltasse para a casa de Norma, que pelos arranhões no corpo do bicho, dis-

se-me que ele havia passado pela mata, pelo carrasco e ainda por outros lugares.  

 Contudo, essa liminaridade espacial de caninos e bovinos, pode resultar na infração 

dos limites espaciais estabelecidos pelos moradores entre o seu terreno e o terreno de outrem, 

entre os animais pertencentes a família e aqueles pertencentes a outros moradores. Certa vez, 

o cachorro de Nicolas, de nome Duque, correu atrás das galinhas de um dos vizinhos de seu 

avô, Zé Garoto. Ainda que o cachorro tenha ido na direção das galinhas, naquele dia não hou-

ve nenhuma tentativa de atacá-las, a interação entre eles estava mais próxima a de um jogo do 

que a de uma relação de predação.  
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 Certo dia, uma galinha foi morta, havia nela sinais de combate e o dono da galinha 

acusou Duque de tê-la matado. Dias depois, Duque veio apressado e latindo para casa. Quan-

do Nicolas examinou o seu cachorro, percebeu que ele estava com um ferimento em seu dor-

so. Nicolas acusou o vizinho de ter agredido o seu cachorro. Em seguida, o assunto se espa-

lhou entre a família. Uma parte dos parentes expressou indignação em relação a agressão ao 

cão, encarado como um animal que não sabia o que fazia e que, por isso, não devia ser ma-

chucado. Outra parte dos parentes encararam aquilo como uma lição para Duque não ficar 

vagando pelo povoado e adentrando no terreno de outras pessoas.  

 Assim, a atitude do vizinho em agredir o cachorro, que ele encarava como o causador 

da morte de sua galinha, dividiu os parentes em dois diferentes grupos, o daqueles que fica-

ram indignados por tal ato, entendido como desmedido, e o grupo dos que, em certa medida, 

justificaram a ação frente a um animal que entrava em terreno alheio. Ainda que os cachorros 

e cães possam vagar entre o terreno de seu donos e a terra (mata, carrasco, baixão, lagoas), 

essa circulação não inclui o terreno de outro morador, pois a liminaridade espacial legitimada 

socialmente para os bichos do povoado é aquela entre as terras comuns e o terreno do dono 

(arranjo terra-terreno) e não entre este e o terreno de um vizinho (arranjo terreno-terreno). O 

caso envolvendo Duque não foi adiante e apenas deixou o jovem Nicolas descontente com a 

atitude do vizinho.   

 Contudo, uma história contada por Buchudo, na Associação de Moradores, indica que 

a ultrapassagem da fronteira do terreno pelo bicho, pode ter um final trágico para o animal. O 

relato de Buchudo, assim como o caso envolvendo Duque e as galinhas, é bom para pensar a 

organização socioespacial do terreno e as fronteiras que o conformam em relação aos bichos 

de comportamento espacialmente liminar. O contexto de enunciação da história de Buchudo 

foi particularmente interessante.  

 Nesse dia, os moradores estavam relatando aos estudantes de direito, suas opiniões 

sobre as empresas Engie e Omega. Quando chegou a vez de Buchudo falar, ele comparou a 

chegada das empresas ao povoado como algo que lhe enraivecia e que anteriormente só havia 

experimentado uma raiva comparável aquela no dia em que uma vaca do seu professor Alfre-

do adentrou o terreno de sua família destruindo a cerca que protegia a horta de sua mãe.  

Na época que minha mãe era viva, que minha mãe morreu com 42 anos de idade, ela 

tinha um cercado em casa, porque ela gostava muito de plantar cebola, coentro, pi-

mentão, feijão, milho, essas coisas. Na época, o quintaozão tava bonito. Aí, eu tava 

lá dentro de casa, conversando mais um amigo e só vi foi a estraladeira. Ela [mãe de 

Buchudo] tava até doente na época, né? Uma estraladeira, eu me espantei. Quando 

eu olhei, uma vaca tinha entrado [no cercado], quebrando pra comer tudo.  Aquilo 

me deu uma raiva. Aí eu peguei uma faca e pá! Minha intenção era, eu pensei que ia 

bater na vaca pra ver se espantava. Quando eu meti a faca, entrou até o cabo. Aí, eu 
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rapaz, “o que diabo foi que eu fiz, meu Deus!”. A faca caiu e saiu lá fato, tripa e tu-

do. Aí correu todo mundo. Eu fiquei logo gelado. [A vaca]Era do professor, meu 

professor. “Matou a vaca do seu Alfredo!”. Aí minha mãe pediu logo pro meu pai 

não fazer nada comigo, sabe? Como ela tava doente, [disse] “não faça nada com ele 

não!”. Aí eu fui dormir e fiquei pensando, “rapaz, chegar na frente do professor, 

né?”. Aí eu sentava bem na frente [na sala de aula]. Aí o seu Alfredo [no momento 

da chamada]: “Francisco J. de S. do N”. Aí eu, “presente, professor”. Eu baixava a 

cabeça. Ele num disse nada comigo não, sabe? Conversou lá com meu coroa [o pai 

de Buchudo]. Entraram num acordo.(Buchudo, 2017)    

 

 A história de Buchudo descreve uma violação da fronteira do terreno pela vaca de um 

morador, no caso, seu professor Alfredo. Ao quebrar o cercado, a vaca despertou raiva no 

interlocutor e a atitude de espantá-la, resultou na morte do animal. Como bem frisa Buchudo, 

o cercado destinava-se a servir como um espaço para sua mãe plantar alimentos tipicamente 

consumidos no povoado e cultivados até hoje pelos moradores. A história da vaca do profes-

sor, revela que a liminaridade espacial do animal entre a terra e o terreno é tolerada, na medi-

da em que não adentra o terreno de outrem, mas apenas o de seu próprio dono.  

 O caso também revela que matar o bicho de um outro morador como resposta a passa-

gem da fronteira, não foi algo admissível, e que tal atitude foi interpretada como desmedida, 

por mais que Buchudo não tivesse sido intenção de matar o animal. O acordo, por ele citado, 

indica que possivelmente seu pai teve que reparar Alfredo pela perda da vaca, e que, talvez, o 

professor tenha arcado com destruição da cerca dos Severo. Acredito que o importante é reter 

a ideia que houve um acordo entre as partes para lidar com a situação criada com a passagem 

da fronteira do terreno pelo animal, o que reforça a ideia aqui tratada de uma legitimidade 

social desse tipo de delimitação espacial.  

 Ao trazer esses exemplos registrados no lugar, minha intenção foi demonstrar que o 

terreno não é passível de “entrada”, nem sequer pelos animais de comportamento espacial-

mente liminar. Os casos do cachorro do jovem Nicolas e da vaca do professor Alfredo, refor-

çam a argumentação aqui apresentada de que o terreno é um espaço exclusivo dos parentes e, 

pode-se dizer, dos animais da família. O terreno como um espaço familiar, assim se constitui 

na medida em que exclui não apenas os amigos, os vizinhos ou as empresas, mas também os 

animais de outros moradores.  

 

6.4. O ordenamento espacial das relações humano-animal 

 

 Nesse capítulo, busquei apresentar os animais em relação ao sistema terra-terreno, 

recorrendo a compreensão da cerca como dispositivo utilizado pelos moradores para ordenar 

as relações socioespaciais entre gente e bicho. Assim, a cerca, como símbolo das práticas de 
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delimitação, cuja função é produzir zonas e dar visibilidade as suas fronteiras, serve aos pro-

pósitos não apenas de ordenar relações entre humanos, mas também entre humanos e animais 

e entre os próprios animais.  

 As classificações de bicho da terra, bicho do terreno e bicho terra-terreno foi um recur-

so teórico para compreender a especificidade espacial dada pelos moradores aos animais, re-

velando a existência de relações entre o estatuto do bicho e a sua espacialidade no interior do 

sistema terra-terreno. Adentrando ao universo simbólico das relações humano-animal na Pe-

dra do Sal, sugeri que a prática de nomear os bichos, é também uma forma de produzir fron-

teiras sociais, ao separar os animais entre aqueles que serão inseridos e os que serão excluídos 

das práticas alimentares dos moradores.  

 Por fim, abordei a liminaridade espacial dos animais que podem ser classificados co-

mo bichos terra-terreno, a exemplo do cachorro e da vaca, que possuem uma circulação entre 

os espaços de posse familiar e os e uso comum no povoado. Ao apresentar os casos em que o 

animal adentrava ao terreno de uma outra família que não a de seu dono, foi possível observar 

como as cercas são utilizadas pelos moradores para ordenarem também as suas relações com 

os animais e destes com os bichos dos vizinhos. 

 As discussões nesse capítulo, reforçam a argumentação sobre o terreno como um es-

paço de parentes e para parentes, a incluir também os bichos da família. Por mais que existam 

animais de comportamento espacialmente liminar, que fazem funcionar um arranjo terra-

terreno na criação do bicho, as cercas do terreno da família, e de outras famílias também, con-

tinuam sendo uma referência para essa liminaridade. Abaixo, uma tabela que busca sintetizar 

as classificações dos animais aqui apresentadas quanto a sua espacialidade, circulação e con-

sumo.  
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Quadro 7 - Classificação dos animais quanto ao espaço, circulação e consumo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bichos do terreno Bichos da terra Bichos terra-terreno 

Domésticos Selvagens Liminares 

Cachorro, gato, galinha, pato, por-

co 

Peba, peixes, caranguejo,  

siricoia 

Vaca, burro, boi, cavalo, égua, 

cabrito, cachorro e gato 

Animais de criação e  

estimação 

Animais de caça  Animais de criação 

Circulação no terreno Circulação na terra  Circulação terra-terreno 

Ampla  Restrita  Ampla Ampla Restrita 

 

Animais de 

estimação: Ca-

chorro e gato 

(por todo terre-

no, com exceção 

do poleiro e do 

chiqueiro) 

 

Animais de 

criação: Pato e 

galinha  

(poleiro), porco  

(chiqueiro) 

 

Mata Mangue Águas  Terra  Terreno 

 

Peba, 

siricoia 

 

Caranguejo 

 

Peixes 

 

Mata, praia, 

baixão, pista, 

lagoas 

 

Cercado 

 

 

  

 

Consumo 

 

Consumo 

 

Consumo 

 

Não  

consumíveis 

 

Consumíveis 

 

Consumíveis 

 

Não  

consumíveis: 

burro, cavalo,  

égua,  

cachorro 

Consumíveis: 

boi, vaca e 

cabrito 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo deste texto, procurei descrever ao leitor como foi social e historicamente 

construída a territorialidade pedral, através das relações entabuladas entre os moradores e os 

donos de terra no passado e com as empresas no presente. Argumentei que essas relações in-

cidiram no sistema terra-terreno organizado pelos moradores para se apropriarem do espaço 

ilhéu e que elas incidiram ao criarem constrangimentos ou possibilidades de usos possíveis e 

impossíveis do território da ilha. Ao optar por essa perspectiva de análise, busquei caracterizar 

a construção dessa territorialidade a partir dos processos sociais nos quais participaram o povo 

da Pedral, por entender que entre o morador e o terreno ou entre ele e a terra, se interpuseram 

outros agentes ao longo do tempo. 

 Dessa forma, a construção do sistema terra-terreno como uma forma de apropriação do 

território ilhéu, envolveu relações de solidariedade e conflito com esses outros agentes. No 

passado, no que nomeei de situação de morada, o uso do terreno era fortemente regulado pe-

los Silva, mas não o uso da terra. No presente, no que nomeei de situação de cercamento, 

ocorreu o inverso, os moradores não sofriam constrangimentos quanto ao uso do terreno pelas 

empresas, mas estas buscavam regular os usos que os moradores faziam da terra. Assim, no 

antigamente, o morador conseguia ir tranquilo a uma mata pegar caju ou pescar peixes numa 

lagoa, contudo ele não podia criar porcos em seu terreno nem realizar benfeitorias em sua 

casa, que tinha que permanecer construída apenas com o uso de palha ou de palha e barro, 

como convinha as regras da morada postas pelos Silva. Se no presente, o morador constrói sua 

casa com os materiais que lhe convém, ele já não consegue andar tranquilo pelo mato ou pes-

car nas lagoas a qualquer momento, pois com a chegada das empresas nos anos 2000, a ilha 

passou a ter matas destruídas e lagoas cercadas.   

 O sistema terra-terreno é produto da apropriação de diferentes espaços da ilha pelos 

moradores, que ao combinarem o uso comum da terra e a posse familiar do terreno, garanti-

ram no espaço ilhéu a reprodução social das famílias pedral através do tempo. Acredito que o 

funcionamento desse sistema pode estar relativamente claro para o leitor, principalmente após 

a leitura das últimas partes deste texto. Assim, gostaria de destacar nessa conclusão, como o 

estabelecimento desse sistema, produto direto da territorialidade pedral, foi construído atra-

vessando diferentes fases de expropriação territorial dos habitantes do lugar e, assim, compre-

ender os elos entre as situações de morada e de cercamento, através e um longo processo de 

expropriação territorial, que pode ser periodizado e caracterizado em três fases distintas, mas 

complementares, abrangendo um período de 98 anos.  
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 O que estou nomeando como a primeira fase de expropriação territorial dos morado-

res, ocorreu entre, aproximadamente, 1921 e 1988, abrangendo, assim, 67 anos e se caracteri-

za pelo estabelecimento do domínio silvista em Ilha Grande, por meio do mandonismo de 

João Silva em relação aos núcleos de habitantes que já ocupavam a ilha anteriormente a sua 

autodeclaração de dono das terras. Esse foi o período da relação de morada, inaugurado pelo 

mandonismo e prolongado, após a morte de João Silva, pela patronagem política dos seus 

descendentes.  

 Assim, nessa primeira fase, a expropriação territorial dos moradores foi operada com 

base em a) violência simbólica, presente na autodeclaração de dono de terras de João Silva, 

que não reconheceu a ocupação primitiva do lugar pelos pescadores, b) no estabelecimento de 

uma relação de morada e c) de patronagem, que prolongaram no tempo e no espaço essa vio-

lência simbólica e a fez funcionar como uma forma de auferir capital político e econômico, 

garantindo a posse dos Silva, baseada d) num tipo de dominação tradicional, pois no período 

em tela, esta posse não estava respaldada legalmente nos códigos jurídicos da sociedade naci-

onal.  

 A segunda fase da expropriação, ocorreu entre 1989 e 2004, abrangendo 15 anos. Em 

1989, os filhos do Silva velho conseguiram o aforamento das terras da ilha junto às autorida-

des fundiárias à época. Passaram, assim, a ser reconhecidos legalmente como foreiros. A his-

tórica ocupação do território ilhéu, por gerações de famílias extrativistas, fora, então,  invisibi-

lizada por tal reconhecimento legal cedido aos Silva em detrimento dos moradores, uma ope-

ração de violência simbólica, que tornou possível aos Silva deterem o monopólio do afora-

mento. Nesta fase, os Silva se valeram da influência política da família junto ao Estado, para 

conseguir o aforamento negado ao Silva velho em 1951. Dessa forma, o domínio tradicional 

silvista sobre as terras de Ilha Grande fora legalizado e, assim, não precisava mais se valer 

exclusivamente das relações de morada e patronagem com os ilhéus. Tal reconhecimento co-

mo foreiros, viabilizou a possibilidade de comercialização das terras de Ilha Grande, o que 

foi, em seguida, explorado pelos Silva.  

 A terceira fase de expropriação territorial dos moradores da Pedra do Sal, iniciou-se 

em 2005 e se mantem até o momento em que escrevo essa conclusão. Foi naquele ano, que as 

empresas de turismo passaram a aportar na ilha. O reconhecimento dos Silva como foreiros 

das terras foi o que possibilitou essa chegada das empresas ao lugar, pois o aforamento permi-

tia ser repassado para outrem a partir de transações financeiras. Depois da venda de terras 

para a Ecocity, foi a vez do restante das terras sobre aforamento dos Silva serem arrendadas às 

empresas de geração de energia eólica Engie e Omega. A instalação dessas empresas, acarre-
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tou a destruição de matas, morte de lagoas e alterações nos lençóis freáticos da ilha, produzin-

do, assim, escassez de recursos de uso comum para os moradores. Depois de instalada a infra-

estrutura de geração de energia eólica, partes do território foram cercadas pelas empresas, 

através do uso de cercas, vigias, guaritas e cancelas, que funcionaram, desde então, como me-

diadores dos usos possíveis da terra pelos moradores.   

 Através do estabelecimento da relação de morada no início de século XX, os Silva 

também conseguiram garantir um eleitorado leal as candidaturas dos membros da família na 

política piauiense. Assim, dos anos 1940, período em que os filhos de João Silva entram na 

arena política piauiense, até o início dos anos 2000, quando são arrendadas ou vendidas terras 

às empresas, Ilha Grande de Santa Isabel forneceu àquela família capital político, através dos 

votos dos moradores, e capital econômico, através da venda ou arrendamento das terras aos 

empresários dos setores de turismo e de geração de energia. A própria renda que os Silva ex-

traíram da terra só foi possível porque não fora reconhecida a tradicional ocupação da ilha 

pelos moradores, baseando-se, assim, essa renda da terra num processo de invisibilidade his-

tórica e jurídica do povo da Pedral. Dessa forma, ao longo do tempo, os Silva souberam arti-

cular posse da terra e acumulação de capital político e econômico, o que não é nenhuma novi-

dade no contexto social e político brasileiro.  

 As fases 1 e 2 de expropriação se relacionam com o período da situação de morada 

(1921-2004), já a fase 3, está associada a situação de cercamento (2005-2019). No mais, as 

três fases e as duas situações históricas podem ser compreendidas como conectadas, como 

partes de um longo processo de expropriação territorial, invisibilidade histórica e não reco-

nhecimento de direitos territoriais ao povo da Pedral. Tal processo foi iniciado em 1921, ano 

em que João Silva afirmar ter começado a pagar o aforamento relativo a diversas “glebas” em 

Ilha Grande, se estendeu através das décadas, com a participação de três gerações dos Silva e 

chegou até 2019, envolvendo empresas brasileiras e estrangeiras de turismo e de energia eóli-

ca. 

 Assim, as situações de morada e de cercamento são partes de um longo processo de 

expropriação territorial dos moradores da Pedra do Sal, seja com a apropriação silvista da ilha 

e a regulação dos usos do terreno no passado, seja com a apropriação empresarial do território 

ilhéu a partir dos anos 2000, com a regulação dos usos da terra. O caso da Pedral do Sal ilus-

tra como a expansão da fronteira energética brasileira, através da moderna energia eólica, pô-

de se combinar, sem maiores problemas, com tradicionais processos de dominação existentes 

no mundo rural, assentado em elementos como a grilagem, o latifúndio, o mandonismo e a 

patronagem.  
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 Através dessas diferentes, mas complementares situações históricas, os moradores 

desenvolveram um complexo repertório de interação com a gente de fora, visando o acesso e 

a permanência no território ilhéu. Em troca do uso “livre” das matas e águas da ilha, oferta-

ram sua lealdade política aos Silva por mais de meio século. Obedeceram, mas também desa-

fiaram as regras da relação de morada e toleraram, mas não reconheceram como legítimos, os 

documentos que concederam o aforamento das terras da ilha aos Silva. Com a chegada das 

empresas em Santa Isabel, lutaram com a Ecocity para não serem removidos de suas casas, 

mas não dispensaram trabalhar na fase de instalação dos parques eólicos da Engie e da Omega 

em troca de trabalho e dinheiro. Para protegerem as terras de uso comum da expropriação 

silvista e empresarial, tentaram legitimar, perante o ordenamento fundiário do Estado-Nação, 

um território Pedral na forma da Resex Cajuí, mas até o momento em que escrevo, aguardam 

um retorno do governo federal. Enquanto a Resex não se concretizava, desenvolveram um 

repertório variado de práticas com as empresas, desde a colaboração, passando pela negocia-

ção do acesso na área do empreendimento, até formas cotidianas de resistência ao cercamento 

da natureza pela empresa, desafiando as cercas e o guardas das eólicas. Apesar de experimen-

tarem um longo processo de expropriação, baseado na subalternização da condição de mora-

dor pelos Silva no passado e pelas empresas no presente, esse mesmo povo não permaneceu 

passivo e entre donos de terra e empresas, várias gerações conseguiram permanecer no terri-

tório de Ilha Grande, desenvolvendo um modo de vida assentado nas práticas extrativistas em 

terras e águas de Santa Isabel  

 Assim, entre donos de terra com seus vaqueiros e jagunços e as empresas com seus 

funcionários e vigias, os moradores da Pedra do Sal desenvolveram um complexo sistema 

espacial terra-terreno ordenado por um não menos sofisticado arranjo ético família-

comunidade, combinando uso comum e posse familiar do território da mais vasta ilha do Del-

ta do Parnaíba, a Ilha Grande de Santa Isabel. 
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APÊNDICE A  – CADERNO DE FOTOS 

 

 

Legenda: Francisco posa com a calha que encontrou na praia braba. Pedra do Sal, novembro, 2017. 
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Legenda: Pescador Mosca desenrola a rede de pesca na praia mansa. Pedra do Sal, novembro, 2017  
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Legenda: Buchudo durante uma caminhada pelo carrasco no Bom Jesus. Pedra do Sal, novembro, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

 
Legenda: Filhos do lugar levam gente de fora para conhecer o Morro do Gemedor. Pedra do Sal, setembro, 

2016. 
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Legenda: Giulinha no quintal de seu avô Zé Garoto e ao fundo a casa de sua tia Silvia. Pedra do Sal, novembro, 

2017 
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Legenda: Santiago me fita de dentro da pousada. Pedra do Sal, novembro, 2016 



292 
 

 
Legenda: irmãos e primos na rede de tucum no salão da Pousada Sítio Zé Garoto. Pedra do Sal, novembro, 2017. 
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Legenda: Corte de cabelo entre primas no salão da Pousada Sítio Zé Garoto. Pedra do Sal, novembro, 2017. 

 

 



294 
 

 
Legenda: futebol no terreno do avô. Nicolas, à direita da foto, joga bola com o primo e o 

amigo. Pedra do Sal, dezembro, 2017. 

 

 

 

 

 



295 
 

 
Legenda: Norma e sua casa cuja cobertura de palha ela nomeia como tradicional e se orgulha. Pedra do Sal, 

maio, 2015. 
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Legenda: Casa de taipa, protegida por palhas, e com cobertura de telha. Pedra do Sal, setembro, 2016.  
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Legenda: Eli e Francisco na companhia da cadela Ceci e da burra Liana voltam da coleta dos cajus pela pista das 

eólicas. Pedra do Sal, setembro, 2016. 
 

 

 

 

 

 

  



298 
 

 
Legenda: Buchudo caminha no baixão, ao fundo, os aerogeradores da Omega Energia. Pedra do Sal, novembro, 

2017.  
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Legenda: Eli carregando o seu cofo com cajus pela Quinta dos Bureta. Pedra do Sal, setembro, 2016. 
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Legenda: Francisco, Eli e Ceci na Roça dos Carrim após a coleta de cajus. Ao fundo, os aerogeradoes da Ômega 

Energia. Pedra do Sal, setembro, 2016.  
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Legenda: Assis e família retornam para casa depois de um dia de lazer na barraca do pescador. Pedra do Sal, 

outubro, 2016.  
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Legenda: Remildo posa em seu quadricíclo na praia mansa. Pedra do Sal, novembro, 2017. 
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Legenda: Carroça do Assis estacionada ao lado do mangue na praia mansa. Pedra do Sal, outubro, 2016. 
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Canoa amarrada na praia mansa durante o pôr-do-sol. Pedra do Sal, desembro, 2017. 
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Legenda: A bicicleta do neto estacionada no terreno do avô. Pedra do Sal, novembro, 2015. 
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Legenda: Bicileta no areial. Pedra do Sal, novembro, 2017. 
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Legenda: Ônibus escolar que realiza o trajeto entre a Pedra do Sal e Parnaíba. Pedra do Sal, maio, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


