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Arqueologia de uma cidade portuária: Cananéia, séculos XIX-XX 

 

RESUMO 

Esta tese de doutorado tem como objetivo mapear e cadastrar as estruturas portuárias do vale 

do Ribeira (SP) – especialmente aquelas situadas no município de Cananéia – que forneçam 

informações sobre o período de 1850-1950, época em que teria se estabelecido um modo 

capitalista de produção na região alicerçado na lavoura comercial do arroz. 

Essa abordagem se justifica pela necessidade de se avaliar as contradições existentes entre o 

discurso e a sociedade concreta. Hoje a região é conhecida por suas belezas naturais, 

patrimônio histórico mas, paradoxalmente, é a mais pobre do estado de São Paulo. No 

entanto, as estruturas portuárias, desde o século XIX até hoje apresentam grande dinâmica 

construtiva. Como explicar esse conflito? Observando os contextos através de uma 

Arqueologia Marítima embasada no materialismo histórico. 

Esses contextos foram delimitados através do mapeamento, cadastramento e prospecção 

extensiva de estruturas, bens e locais relativos à evolução de embarcações, dos portos e da 

dinâmica comercial expressa no ambiente urbano. 

O resultado desse trabalho foi o entendimento de que duas modificações causaram grandes 

transformações na dinâmica produtiva de todo o vale do Ribeira. A primeira delas foi a 

transição da lavoura comercial para pesca e para o turismo. A segunda foi a inversão do 

sentido do fluxo das mercadorias gerado pela substituição do transporte marítimo, em 

primeiro lugar, pelo conjunto navegação fluvial/ ferrovia, depois pelo transporte rodoviário. 

Esse processo colocou os lucros nas mãos de novos agentes econômicos, mas manteve a 

produção do discurso como primazia dos antigos donos do poder. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Portos, Vale do Ribeira, Cananéia, Arqueologia Histórica, Arqueologia Marítima. 

 

Archaeology of a port city: Cananéia, 19-20th centuries 
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ABSTRACT 

The aim of this Ph.D. thesis is to map and register the ports of the Ribeira’s valley (SP) – 

especially those situated in Cananéia – that provide information about the period 1850-1950, 

when a capitalist production mode based on the trade of rice was developed in the region. 

The justification for this kind of approach is the necessity to evaluate the contradictions 

between the speech and the real society. Nowadays the region is known by its natural 

resources and historical buildings but at the same time it is the poorest region of São Paulo 

state. However, since the 19th century until today the ports have had a great structural 

dynamics. How to explain this conflict? By observing the context through a Maritime 

Archaeology based on the historical materialism. 

These contexts have been delimitated with mapping, registering and extensive surveying of 

the structures, patrimony and places related to evolution of water craft, ports and the 

commercial dynamics in urban environment. 

The result of the research was the understanding that two changes have caused huge 

transformation in the productive dynamics of the entire Ribeira’s valley. The first one was the 

transition from commercial agriculture to commercial fishing and tourism. The second one 

was the inversion of the direction of the trade caused by the substitution of maritime 

transportation, first by river transportation/ railroad, secondly by the road transportation. This 

process put the profits in the hands of new economical agents, but kept the production of the 

speech with the old power owners. 

 

KEY WORDS 

Ports, Ribeira’s Valley, Cananéia, Historical Archaeology, Maritime Archaeology. 
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“A praia da vila tem, verticalmente, uns 16 pés de altura e a água da margem 

é tão profunda, que grandes embarcações podem encostar bem perto. E 

contudo só havia um navio ancorado ao nosso lado; viam-se, porém, na 

praia, muitas canoas grandes (AVÉ-LALLEMANT, 1980, p.310).  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese de doutorado1 pretende amarrar uma série de indagações levantadas desde 1997, 

quando comecei a auxiliar os pesquisadores e alunos do Programa Arqueológico do Baixo 

Vale do Ribeira nas prospecções em Iguape, deparando-me pela primeira vez com a história e 

as estórias região (BAVA-de-CAMARGO, 1998). Ao longo desses anos algumas dessas 

questões fomentaram um mestrado (BAVA-de-CAMARGO, 2002). Depois de uma 

importante pausa, eis que se desenrola este doutorado visando um fechamento construtivo de 

todos os parênteses abertos há mais de um decênio, na esperança de fornecer aos 

pesquisadores de hoje e do porvir, ferramental adequado para a gestão dos ambientes urbanos 

banhados por águas navegáveis, situados tanto no Vale, quanto em outras paragens. 

O tema do projeto de doutorado era, em 2004, um desdobramento daquele desenvolvido no 

mestrado: uma arqueologia do poder. 

O conceito de poder não se referia a uma idéia ampla de dominação. Ele era entendido como 

o controle da circulação de bens e pessoas em âmbito local ou regional. Se no mestrado esse 

controle da planície costeira Cananéia/ Iguape foi examinado a partir da vigilância militar das 

entradas e saídas de embarcações, num período que, grosso modo, vai da segunda metade do 

século XVIII até a metade do século XIX, na tese de doutorado ele seria analisado a partir do 

controle fiscal e político dessa mesma circulação. Esse novo foco sobre uma mesma temática 

se justificava em decorrência dos resultados apresentados pela dissertação. 

Faz-se necessário, então, recuperar as perguntas que surgiram em decorrência das pesquisas. 

“Pensando nas possibilidades de transporte marítimo do século XIX, o controle da 

planície costeira Cananéia/ Iguape é possível através da regulamentação do fluxo 

das mercadorias produzidas ou comercializadas na região. Se isso é realizado pela 

presença do poder central, primeiramente lusitano, depois nacional, materializado 

em um sistema defensivo, poderiam ser novos símbolos do poder o controle do 

fluxo comercial através de novas linhas de barcos a vapor?  

                                                 
1 Realizada com bolsa concedida pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– Brasil. 
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Não seriam essas linhas as possibilidades quase que únicas de escoamento de 

mercadorias, em grande escala, dessa região? Não passavam elas, obrigatoriamente, 

por Santos e Rio de Janeiro, onde estavam centralizadas as casas comerciais, 

bancárias e os poderes provincial e monárquico?  

Esses vapores, embarcações maiores do que as que costumavam demandar o porto 

de Cananéia passaram a necessitar de estruturas portuárias maiores e mais 

elaboradas, que obrigaram o deslocamento dos embarcadouros para o mar Pequeno, 

saindo da foz do rio Olaria e das barrancas do riacho Ipiranga2, hoje canalizado e 

aterrado, em torno dos quais a cidade cresceu, retirando das entranhas da povoação 

o fluxo portuário, deixando-o visível e centralizado em estruturas municipais e não 

mais em embarcadouros particulares, situados nas margens das casas dos 

habitantes” (BAVA-DE-CAMARGO, 2002). 

Essas conjecturas foram estabelecidas pelo fato de as estruturas de suporte de regulação do 

fluxo econômico, a partir de meados do século XIX, terem substituído as estruturas militares 

absolutistas em razão das reformulações sócio-políticas alicerçadas sobre o capitalismo 

industrial e liberal. 

 

Já nos primeiros anos do século XIX as metrópoles européias se vêm ameaçadas de perder 

suas colônias. O estopim da independência é aceso em 1776, nos Estados Unidos, mas o 

episódio que trouxe maior preocupação à Europa – principalmente França, Espanha e Portugal 

– foi a revolução no Haiti, em 1804, quando o sistema mercantil escravista foi seriamente 

ameaçado. De 1810 a 1816, Colômbia, Chile, Paraguai, Venezuela e Argentina declaram 

independência da Espanha, o que causou à combalida metrópole portuguesa um grande temor. 

Além da perda da sua maior colônia – na época sede da metrópole – a Corte portuguesa temia 

as ameaças liberais das jovens repúblicas americanas e as tentativas militares espanholas para 

retomá-las, pois isso trazia um grande contingente armado às portas do Brasil. 

Esse temor atingiu o clímax entre 1819 e 1820. Devido às articulações diplomáticas entre 

França, Espanha e os estados Platinos e a conseqüente movimentação da Armada espanhola 

pelo Atlântico Sul, Portugal planeja uma linha de defesa com fortificações integradas na costa 

                                                 
2 Onde, em suas margens, desenvolveu-se o “porto dos Bugres”, conforme era popularmente chamado, o 
primitivo conjunto de embarcadouros (ALMEIDA, 1964, p.443-444). 
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brasileira. Divide-se a costa paulista em três porções que iam das margens marítimas à 

retroterra3, delimitada pelas serras do Mar e de Paranapiacaba, as quais separam a planície 

costeira do planalto: a primeira estava entre a divisa da capitania do Rio de Janeiro e São 

Sebastião; a segunda, ficava compreendida entre São Sebastião e São Vicente; e a terceira, de 

São Vicente para o sul, até a atual divisa do Paraná com Santa Catarina (OLIVEIRA, 1978, 

p.236-237). Apesar de, já no início de 1820, esse esquema de defesa ter sido desarticulado, ele 

nortearia as decisões de fortificação futuras, juntamente com o levantamento sobre as 

necessidades defensivas da costa paulista efetuado pelo coronel Afonso Furtado de Mendonça 

em 1819 (BAVA DE CAMARGO, 2002, p.37). 

Dentro dessas três regiões militares, surgem quatro subsistemas defensivos: do canal de São 

Sebastião, de Santos, de Paranaguá e o da planície costeira Cananéia/ Iguape. O do canal de 

São Sebastião era subordinado ao de Santos, apesar de ter certa autonomia, talvez em razão do 

volume do comércio marítimo e pela proximidade com o Rio de Janeiro. E o da planície 

costeira Cananéia/ Iguape foi, primeiramente, subordinado ao de Paranaguá, mas ainda na 

década de 1820 passou a ser subordinado ao de Santos. 

Esse subsistema defensivo, parcela do sistema defensivo do litoral paulista, era composto por: 

um forte na ponta da Trincheira (extremo sudoeste da ilha Comprida), uma peça de artilharia 

de sítio supostamente entrincheirada em Icapara (localidade ao norte de Iguape), uma bateria 

móvel na vila de Cananéia e outra na vila de Iguape, além de nove vigias, distribuídas nos 

municípios de Cananéia e Iguape. A única fortificação que deixou vestígios materiais foi a da 

ponta da Trincheira, construída entre 1819 e 1825 e abandonada no final da década de 1850 

(BAVA DE CAMARGO, 2002). 

Essas fortificações tinham um denominador comum entre elas, o armamento, muito embora 

fossem extremamente díspares em termos construtivos. Logicamente as fortalezas mais 

importantes possuíam artilharia em maior quantidade e de melhor qualidade, mas isso não 

significa que conjuntos menores, às vezes com equipamento ultrapassado, fossem ineficazes. 

Tudo dependia do inimigo a ser enfrentado. 

Através do estudo arqueométrico e epigráfico dos canhões da Trincheira, percebeu-se que as 

fortificações da planície costeira Cananéia/ Iguape tinham equipamentos para desempenhar 
                                                 
3 A capitania foi dividida em quatro “porções” militares, mas uma delas correspondia ao interior do território. 
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funções defensivas que estavam de acordo com um contexto de beligerância muito específico, 

a saber, as ameaças de pequenas esquadras, com embarcações de parco poder de fogo, tal 

como se apresentavam as forças navais das repúblicas platinas das primeiras décadas do 

século XIX. Apesar dos canhões de ferro de calibre 12, ingleses e setecentistas, já serem 

obsoletos quando chegaram à Cananéia (1822), o equipamento do inimigo real era de 

qualidade semelhante ou inferior. Na realidade o desempenho desse armamento de Cananéia/ 

Iguape ficava prejudicado mais em razão da falta de palamenta, ou de pólvora, ou de 

artilheiros que pudessem fazê-lo funcionar do que pela idade ou desgaste das peças. 

Por outro lado, as fortificações dessa região tinham outra função: regular o fluxo de 

embarcações através da fiscalização de mercadorias, passageiros e idéias que ameaçassem o 

comércio e a coesão da colônia e, pouco depois, do império. E quando se fala de ameaças ao 

comércio e à integridade de um território não se está tratando somente de contrabando ou 

influências estrangeiras, mas também da sonegação de taxas e impostos e o controle da 

movimentação da população da própria região. 

As atividades de fiscalização e de polícia existiam em todas as regiões da colônia e do 

império. Eram formas de controle muito desiguais no tempo, no espaço ou na intensidade, 

mas elas existiam. Entretanto, existem agravantes nas rotas que ligam o Rio de Janeiro ao sul 

do continente que demandavam uma atenção especial.  

A consolidação das fronteiras meridionais brasileiras, a partir de meados do século XVIII, 

dependeu do incremento de rotas de comunicação entre o sul e o centro-sul do Estado do 

Brasil. Uma das formas de fortalecer a sustentação do projeto colonial era estimular um maior 

intercâmbio comercial entre as diversas localidades que anteriormente desenvolviam contatos 

esparsos. Porém, como decorrência, as restrições do comércio metropolitano, somadas à 

expansão da capacidade inglesa de produção de bens acabou favorecendo uma ampla gama de 

negociações que buscavam burlar o exclusivo metropolitano (BAVA DE CAMARGO, 2002).  

Assim, ao mesmo tempo em que as populações dessa rota sulina propiciavam a sua 

manutenção e a salvaguarda da colônia ultramarina, acabavam se valendo do ir e vir das 

embarcações para estabelecer relações comerciais que fugiam do controle metropolitano. E 

esse foi o segundo motivo para a construção das fortificações, as quais deveriam servir 

também como postos de controle fiscal ao longo da rota. 
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Esse quadro se manteve ao longo de todo o Primeiro Reinado, mesmo porque as ameaças 

bélicas estrangeiras se multiplicaram e a consolidação do território da antiga colônia como 

império independente ainda não estava garantida. 

Essa insegurança na coesão interna do território vai perdurar até 1848, mas nem por isso o 

estado se encaminhou para uma militarização do seu corpo durante a primeira metade do 

século XIX. Apesar dos sangrentos enfrentamentos nas guerras, revoluções e revoltas, a partir 

da instauração da Regência (1831-1840) são criados mecanismos de controle burocráticos: a 

diminuição dos poderes das câmaras de vereadores com a submissão de suas decisões às 

assembléias legislativas provinciais, sistematização do judiciário e da polícia, criação das 

mesas de renda, entre outros. Assim o controle da circulação de mercadorias e pessoas pelo 

território do império ficou a cargo de mecanismos judiciários, políticos e econômicos que 

substituíram o aparato militar, provocando também uma mudança das estruturas e edificações 

de sustentação dessa nova forma de controle.  

Isso não é resultado exclusivamente da determinação de um conjunto de políticos com idéias 

liberais. Assim como a independência do Brasil é resultado de um processo mais amplo, o 

estabelecimento de meios de controle de circulação não-militares é resultado da transição da 

acumulação mercantil para o capitalismo. Passa-se do domínio territorial e populacional para 

o domínio fiscal do mercado. 

Por este motivo e também pelo fato do poder dentro do capitalismo estar diluído nas formas – 

mas ainda essencialmente concentrado – a temática da pesquisa se modifica com relação ao 

que foi anteriormente proposto: trata-se de uma arqueologia do modo de produção, o locus do 

poder no capitalismo. 
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CAPÍTULO 1 – Uma arqueologia para o vale de lágrimas 

 

A construção do problema: discurso pobre e ricos portos 

Desde a conquista européia até o início do século XX, a planície costeira de Cananéia/ Iguape, 

região sul do estado de São Paulo foi o portão de todo o vale do Ribeira (BAVA-de-

CAMARGO, 2002) e uma das portas do vale do Paranapanema (SECRETARIA, 2006a e b). 

Com isso, toda a movimentação de bens e pessoas passava – subindo ou descendo o rio 

Ribeira, mas também transitando pelos caminhos da serra de Paranapiacaba – pelos portos 

marítimos de Cananéia e Iguape. O resultado dessa movimentação de mercadorias e gente foi 

o porto de Iguape se tornar, durante o século XIX, um dos mais ativos de São Paulo, 

sustentado principalmente pelas exportações de arroz e importação de bens manufaturados ou 

industrializados (VALENTIN, 2006). O volume de cargas tornou-se tão significativo que 

entre as décadas de 1820-1850 foi aberto um canal de comunicação entre o porto fluvial do 

rio Ribeira e o porto marítimo de Iguape para substituir o transporte de mercadorias por via 

terrestre entre o rio e o mar (VALENTIM, 2006, p.2). 

Mas entre fins do século XIX e início do século XX, o mesmo (relativamente) grande porto 

iguapense já se ressentia da perda de importância diante do porto de Santos devido a dois 

fatores principais. O primeiro deles – e sem dúvida o mais importante – tem a ver com a 

expansão ferroviária: ainda na década de 1910, a linha da Southern São Paulo Railway 

transpôs a serra e rumou para Juquiá, onde chegou em 19154, tornando-se parada obrigatória 

para os barcos de transporte fluvial, canalizando assim a produção de todo o vale do Ribeira, 

que antes era despachada por Iguape, pela via férrea para a praça de Santos (LISBOA, 1926, 

P.463; SANTOS, 1952, P.79-80). E essa produção incluía até mesmo as mercadorias de 

Iguape, que ao invés de serem despachadas pelo porto da cidade, faziam o caminho oposto e 

seguiam para a estação de trens. 

O segundo fator da perda de importância desse porto é o assoreamento do mar Pequeno no 

trecho ao norte da foz do Valo Grande (o canal de ligação, aberto no século XIX, entre porto 

fluvial e porto marítimo), que sem a realização de obras de dragagem periódicas, determinou 

                                                 
4 Extraído de http://www.estacoesferroviarias.com.br/j/juquia.htm em 23/11/2007. 
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a gradativa diminuição da navegação de cabotagem até sua extinção antes da segunda metade 

do século XX. 

Dentro desse processo de declínio das atividades portuárias marítimas de Iguape, Cananéia, 

situada por volta de 60 km a sudoeste (via mar; 82 km por rodovia), assumiu o papel de 

principal localidade marítima da região, isso por ter boas condições de ancoragem, onde 

navios de porte5 poderiam fundear sem grandes problemas. Na realidade, muito mais do que a 

localidade marítima por excelência do Vale, Cananéia ficava nas proximidades da barra 

principal de Iguape, pois a de Icapara era considerada insatisfatória ou impraticável. Mas essa 

hegemonia marítima não permaneceu por muito tempo também por causa da implantação da 

Southern e sua conexão direta com a navegação fluvial (ALMEIDA, 1961, p.485). Ao invés 

das mercadorias e dos passageiros provenientes de Iguape e arredores rumarem para 

Cananéia, para então seguir para Santos por via marítima, bens e pessoas provenientes de 

Cananéia e entorno passaram a fazer o caminho inverso, seguindo para Iguape e de lá para a 

estação de Juquiá. Isso se depreende pela intensificação do número de viagens de Juquiá ou 

Iguape, em direção à Cananéia (ALMEIDA, 1945), enquanto a navegação da pequena 

cabotagem declinava. 

Embora o tráfego marítimo de cabotagem tenha sido praticamente extinto na década de 1930 

(ALMEIDA, 1952), grande parte dos equipamentos portuários continuou a ser utilizada pelo 

serviço fluvial, cada vez mais necessário até a criação de uma malha rodoviária interligada 

com a ferrovia, ou de estradas que ligassem as localidades do Ribeira diretamente às grandes 

cidades a partir da década de 1940 (PETRONE, 1966). E quando as estruturas portuárias 

preexistentes se tornavam insuficientes ou inadequadas, novas eram criadas.  

Em paralelo à expansão da navegação fluvial, desenvolvem-se as atividades ligadas à pesca 

comercial, a qual desde os anos 1920 se impôs com grande força na região (SILVA, 2004), 

sendo ainda hoje uma das maiores empreendedoras na criação e readequação de estruturas 

portuárias em Cananéia. 

                                                 
5 Talvez o navio de maior tonelagem que aportou em Cananéia tenha sido o Conde de Asdrúbal, entre 1910 e 
1911. Deslocava aproximadamente 5.500 toneladas (ALMEIDA, 1964). 
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Mapa do vale 
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Desse quadro acima exposto é possível depreender que de fato as atividades relacionadas ao 

transporte marítimo de cargas e passageiros diminuíram nessas duas cidades, mas, por outro 

lado, as atividades náuticas a serviço da pesca e da navegação fluvial foram bastante 

importantes até fins da década de 1960 tanto em Cananéia quanto em Iguape. A partir daí 

houve um declínio nas atividades náuticas em Iguape6 motivada por diversos fatores, dentre 

os quais o avanço do assoreamento no mar Pequeno e os problemas ambientais ocasionados 

pelas tentativas de minorar os efeitos negativos do Valo Grande. Na outra ponta do mar 

Pequeno, em Cananéia, a navegação marítima relacionada à pesca aumentou imensamente, 

assim como as atividades náuticas fluviais. Se hoje não existe mais o transporte de carga nos 

rios, surgiu um fluxo intenso de embarcações de turismo que servem àqueles que passeiam 

pelo Lagamar (denominação da região estuarino-lagunar formada por Cananéia, Iguape e Ilha 

Comprida).  

A despeito do declínio da navegação de cabotagem, nota-se a continuidade da transformação 

dos ambientes portuários, especialmente pela criação de novas estruturas para a pesca 

comercial ou a transformação e readequação das velhas estruturas, num primeiro momento, 

para o serviço fluvial e, posteriormente, para o turismo no Lagamar. Assim, quem observar 

atentamente a região perceberá que a maior parte dos portos – abandonados ou em atividade – 

não tem nenhuma relação direta com os tempos dos veleiros ou dos vapores, pois a maior 

parte deles é de concreto, PVC e blocos de cimento. E, mesmo aqueles com aparência mais 

velha, erguidos em alvenaria de pedra, são estruturas em geral construídas no final do século 

XIX ou nas primeiras décadas do século XX, muito embora tenham sido edificadas em áreas 

ancestrais de aportagem, utilizadas seguramente desde a Conquista. 

Essa contínua criação e transformação das estruturas portuárias está relacionada ao 

desenvolvimento do modo de produção capitalista na região do vale do Ribeira, o qual 

dependia, até a criação de uma malha rodoviária minimamente confiável, da articulação do 

transporte marítimo com o fluvial e, posteriormente, do fluvial com o ferroviário.  

                                                 
6 A indústria de processamento de peixes se desenvolveu em Iguape entre os anos de 1930 e 1970, não sendo 
hoje mais tão expressiva, ao contrário da pesca comercial em Cananéia. A pesca, principalmente da manjuba 
ainda subsiste em Iguape e é importante fonte de renda para as famílias do bairro do Rocio, mas a pesca 
industrial desapareceu (SALDANHA, 2005). A pesca desportiva também se desenvolve em outras localidades de 
Iguape, principalmente nas afastadas de do Valo, como Sabaúma, por exemplo. 
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Tendo em vista essa dinâmica portuária, não é possível simplesmente enxergar o vale do 

Ribeira como uma área economicamente estagnada ou decadente. A aparência do registro 

material não se coaduna com o discurso atual de pobreza, pois o que se vê é a materialização 

de um processo bastante dinâmico apesar do fim de um tipo de navegação. 

A idéia de pobreza se fundamenta numa visão econômica desenvolvimentista da segunda 

metade do século XX, gerando discursos proferidos pelos mais diversos setores da sociedade. 

Das comparações entre o vale do Ribeira e as regiões industriais ou do agrobusiness paulistas 

ou das comparações históricas entre o ciclo do arroz com o do café, da cana-de-açúcar, ou 

mesmo comparações entre a mineração aurífera do Ribeira e a das Gerais, resulta muito pouco 

em termos de construção de conhecimento. Essas comparações de objetos desiguais sempre 

terminam com constatações quantitativas que apontam para o óbvio e servem somente para 

encabeçar reportagens do jornalismo do dia-a-dia. 

O contraponto desse panorama é a produção de conhecimento sobre aquilo que estamos 

vendo, sobre o que é real, para então buscarmos quais são as camadas de tempo e de 

sociedade que subjazem à concretude, fugindo do discurso fundamentado em idéias que se 

descolaram de sua estrutura produtiva. Assim, as indagações sobre as realidades presentes e 

passadas a serem feitas às estruturas devem necessariamente chegar à forma como a riqueza 

é/foi produzida, como ela é/foi distribuída, quem fica/ficou com o lucro da sua produção e 

comercialização e, finalmente, quem escreve/escreveu sobre a história dessa produção.  

A partir disso podemos estabelecer o objetivo dessa tese: registrar e cadastrar as estruturas, 

bens e locais relacionados às atividades portuárias que permitam compreender a sociedade do 

vale do Ribeira como totalidade concreta durante a consolidação do modo de produção 

capitalista na região. 

E quais são as estruturas portuárias típicas desse período? Em primeiro lugar há que se 

observar o mundo vivido pelo pesquisador e quais são as estruturas que estão em uso; num 

segundo momento, deve-se tentar entender se as mesmas possuem raízes mais antigas, se 

foram concebidas dentro da lógica da modernização portuária da segunda metade do século 

XIX e primeira do século XX (BAVA de CAMARGO, 2006b), ou se são absolutamente 

novas. Só a partir disso é que poderíamos chegar aos portos mais antigos, imperiais ou 

coloniais. Essa tarefa é aparentemente simples, pois, além da já mencionada idéia de 



 20 

decadência econômica levar a conclusões precipitadas, algumas cidades do Vale são 

classificadas como históricas, fato que pode às vezes nublar o olhar. No caso de Cananéia, 

por exemplo, lida-se com estruturas urbanas criadas ou apropriadas para serem historicamente 

significativas pelo menos desde a década de 1930, o que acaba produzindo uma estimativa 

cronológica excessivamente recuada para estruturas, bens ou locais não tão antigos. O próprio 

monumento a Martim Afonso de Souza, situado na praça central da cidade evidencia essas 

camadas de tempo acumuladas e manipuladas em seus sentidos: construído há mais de 70 

anos para comemorar a chegada da frota de Martim Afonso em 1531, é ornado por canhões da 

segunda metade do século XVIII, os quais não têm nada a ver com o episódio, a despeito 

dessa atitude ter garantido sua preservação até hoje.  

Mas, deixemos por ora a questão do patrimônio histórico em suspenso e vejamos o contexto 

histórico econômico do período abrangido pela pesquisa. 

 

Que capitalismo é esse? 

A transição da acumulação mercantil para o capitalismo não é simplesmente a passagem de 

um modo de produção para outro. É um problema tão complexo que as dificuldades se 

iniciam quando tentamos definir e separar o mercantilismo do capitalismo. No caso do 

primeiro conceito, a prática de acumulação de riquezas se confunde com o próprio sentido da 

experiência colonial (NOVAIS, 1995, p.67). E no caso do capitalismo, a questão é mais 

complexa, pois sobre qual capitalismo se está falando? Certamente não são as tecelagens a 

vapor setecentistas do norte da Inglaterra, nem o mercado de capitais virtual globalizado de 

hoje, pois o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, embora obedecesse à lógica ditada 

pelas potências dominantes, desenvolveu-se na periferia do sistema mundial. E dentro do 

Brasil, a lógica capitalista não chegou ao mesmo tempo em todas as regiões e certamente não 

da mesma forma: atingiu diferentes atividades e segmentos sociais em diferentes localidades. 

Mas, certamente, atingiu a todos os lugares. 

Assim, tentar explicar genericamente o que é mercado, ou capitalismo, ou ainda, a transição 

do mercantilismo para o capitalismo é tarefa impossível e inócua tendo em vista os objetivos 

dessa tese. Procurarei então definir esses conceitos através da navegação, da lavoura 

comercial e da evolução portuária em um espaço e numa dimensão temporal específicos.  
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A pesquisa se desenvolve em todo o baixo vale do Ribeira, com especial atenção ao 

recôncavo de Cananéia (PETRONE, 1966) e tem uma relativamente ampla delimitação 

temporal: 1850 a 1950, período que entendemos ser o da consolidação do capitalismo na 

região.  

Dentro desse amplo e genérico quadro, como perceber o limite entre mercantilismo e 

capitalismo, questão das mais espinhosas que remonta as discussões de Paul Sweezy e 

Maurice Dobb, na década de 1950 e que até hoje não resultou em um único marco 

regulatório? Como perceber isso a partir da periferia da periferia da economia mundo? Para 

tentar estabelecer um ponto de inflexão, utilizaremos a idéia de que o capitalismo – a 

acumulação incessante de capital – se desenvolve num locus concreto a partir do momento em 

que é estabelecida uma cadeia contínua de produção, na qual todas as fases do processo são 

transformadas em mercadoria (WALLERSTEIN, 2007, p.15). 

A principal evidência de continuidade da cadeia produtiva é a disseminação da navegação a 

vapor tanto no mar quanto nos rios e lagunas a partir da segunda metade do século XIX, 

compondo o que hoje se denomina intermodalidade. O início da navegação a vapor na região 

se dá entre 1852 (marítima) (PINTO, 1977, p.286) e 1856 (fluvial) (ALMEIDA, 1945), 

estendendo-se até meados do século XX.  

E navegação a vapor para que? Os motivos para o seu desenvolvimento transcendem a 

simples necessidade econômica – estabelecer linhas rápidas para transporte de malotes do 

governo ou tropas é uma das razões para isso. Porém, deter-se-á exclusivamente na motivação 

econômica, que no caso do vale do Ribeira era o transporte da produção do arroz, que, pelo 

menos desde o final do século XVIII, encabeçava o topo da lista de exportações. 

E finalmente, como embarcar esses produtos? Ao contrário do que normalmente se pensa, 

estruturas portuárias são obras bastante recentes, com exceção daquelas erguidas nas cidades 

com grande dinamismo econômico. Em verdade, embora haja poucos estudos para uma 

afirmação categórica, até pelo menos o século XVIII, obras de arte portuárias significativas, 

tais como cais de atracação, só eram encontradas em Salvador e no Recife (nota). Nas demais 

havia mais um afeiçoamento do terreno, a adequação de um espaço para desenvolver esse 

movimento portuário. Trapiches, cais, rampas e escadas de pedra só vão surgir quando o 
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movimento portuário já não pode mais ser realizado na beira dos barrancos ou nas praias, seja 

pelo aumento do tráfego marítimo, pela importância da carga ou pela dificuldade em se 

carregar as grandes embarcações. 

Em Cananéia não foi diferente e estruturas portuárias específicas só vão surgir no século XIX, 

sendo que o primeiro cais de atracação para grandes embarcações e de uso público só será 

construído na década de 1880. 

É importante salientar que não é um fator ou outro que vai caracterizar a produção capitalista 

no Vale. O que importa é o conjunto dos fatores e sua operação em uma cadeia ininterrupta. 

Analisar o modo de produção do Vale de forma muito compartimentada pode gerar algumas 

distorções. Se forem tomadas a armação de pesca da ilha do Bom Abrigo, estudada por 

Leandro Duran em seu doutorado (2008) ou os estaleiros de Cananéia, examinados mais 

adiante, notam-se alguns aspectos já associados à produção capitalista. No entanto, apesar 

deles estarem ligados diretamente à economia mundo dos séculos XVIII e XIX e de certa 

forma descolados da dinâmica de Cananéia e entorno, não é possível considerar que 

satisfizessem os principais requisitos da continuidade do processo de produção, uma vez que a 

pesca à baleia era uma atividade sazonal que dependia da quantidade de baleias que chegavam 

ao perímetro de atuação da armação e suas embarcações, gerando incertezas demais para que 

se possa considerar uma atividade capitalista contemporânea. E quanto aos estaleiros, apesar 

da produção em larga escala de máquinas complexas, jamais poder-se-á considerar que uma 

embarcação que depende da oferta de energia eólica seja plenamente satisfatória para a cadeia 

produtiva capitalista, a não ser para as atividades de lazer ou esporte. 

 

O capitalismo do Ribeira 

Arroz: produção e comercialização 

A cadeia produtiva do recôncavo de Cananéia – denominação dada por Pasquale Petrone para 

a ilha de Cananéia e seu entorno lagunar (1966) – obedece alguns parâmetros básicos para 

todo o Brasil (e para todo o mundo, em suma): grandes mudanças ocorreram com a abolição 

do trabalho escravo e a mecanização do processamento dos produtos e dos transportes. 

Entretanto, discorrer sobre essas mudanças e os efeitos delas sobre a cadeia produtiva, a 
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circulação das mercadorias e as modificações dos equipamentos físicos envolvidos no 

processo em nível regional é tarefa bastante complicada. Em primeiro lugar porque estão 

disponíveis em maior quantidade dados e estudos históricos sobre Iguape e o rio Ribeira do 

que sobre o recôncavo em questão. Apesar de serem efetivamente subregiões de uma mesma 

região, fatores tais como a distância a ser percorrida e o custo dessa operação acabaram 

polarizando as remessas dos produtos e estabelecendo dinâmicas específicas para as duas 

portas marítimas da região até a navegação fluvial a vapor atingir Cananéia (1910). Além 

disso, segundo o mesmo Petrone, Iguape sempre teve papel de destaque no período em foco, 

pois a Baixada do Ribeira propiciou uma maior quantidade de terras para o cultivo, 

consequentemente garantindo uma maior produção a ser escoada pelo porto iguapense. Dessa 

forma, alguns dos dados aqui utilizados podem não refletir com rigor a realidade de Cananéia, 

pois se referem especificamente a Iguape. Tanto quanto foi possível, procurou-se utilizar as 

informações sobre Iguape que tivessem proximidade com a realidade de Cananéia.  

Em segundo lugar temos as fontes das informações sobre Cananéia, pautadas numa tradição 

memorialística (VALENTIM, 2006). Apesar de embasadas em fontes escritas históricas, 

algumas considerações escritas por Manuel Higino dos Santos e, principalmente, Antonio 

Paulino de Almeida se baseiam em situações particulares vivenciadas e observadas pelos 

autores, nascidos nas últimas décadas do século XIX. Assim, esses autores logicamente não 

podem abordar com a mesma densidade a primeira metade do século XIX, quando o uso da 

mão de obra escrava e o transporte por embarcações à vela estavam no auge.  

Finalmente, há muitos estudos antropológicos e geográficos para toda a região da Baixada, os 

quais focam nas atividades desenvolvidas no momento de sua realização e de suas raízes 

históricas imediatas. 

Tendo discorrido sobre a limitação das fontes, retome-se à discussão a partir de um dos 

pontos cruciais para o capitalismo: a mecanização do beneficiamento dos produtos. 

Existiram dois tipos principais de engenhos mecanizados de pilar arroz na região: os 

hidráulicos, movidos pela força das águas canalizadas e os automáticos, primeiro a vapor, 

depois à explosão. Levando-se em conta as características do sítio de Cananéia, engenhos 

urbanos só poderiam ter surgido com o uso da automação, fato que só ocorreu entre a década 

final do século XIX e as duas primeiras do século XX (SANTOS, 1952). Com a diminuição 
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da força de trabalho escrava a partir de 1850, é plausível que, se houve engenhos manuais na 

vila, esses teriam desaparecido na segunda metade do oitocentos. De qualquer maneira é 

difícil imaginar que a existência dos engenhos hidráulicos admitisse a concorrência da força 

animal ou da humana. 

Sobre os engenhos de pilar arroz, inicialmente eles tiveram que se estabelecer em locais onde 

havia a possibilidade do aproveitamento da força hidráulica para funcionar, assim fica 

excluída a presença destas instalações no núcleo urbano da vila até a década de 1880. Em 

1837 eram 12 (ALMEIDA, 1961, p.504), em 1852 havia 20 máquinas, todas movidas à água7 

e, em 1887 eram 22 (PETRONE, 1966). Entre 1887 e 1923 surgem pelo menos dois engenhos 

‘modernos’ em Cananéia (SANTOS, 1952). Em 1958, existe apenas 1 (IBGE, 1958) e outro 

em Pariquera-Açu (PETRONE, 1966). 

A ausência de um engenho urbano até praticamente o final do século XIX aponta para uma 

determinada dinâmica: a maior parte da produção de arroz da região do recôncavo seria 

encaminhada para os engenhos rurais e só então o arroz beneficiado seria levado para o 

entreposto urbano marítimo. Havia sim a exportação de arroz em casca, mas essa era em 

menor quantidade e seu preço era muito inferior, o que reforça a idéia de que o produto seguia 

primeiro para os engenhos. 

Segundo Pasquale Petrone (1966), o comércio da região da baixada do Ribeira e também do 

recôncavo de Cananéia – desde o início da colonização, mas de uma forma mais específica a 

partir da segunda metade do século XIX – depende de um sistema particular de circulação. 

Numa área extremamente irrigada, sem estradas e sem uma rede ferroviária, logicamente o 

comércio, assim como a circulação de pessoas, obedeceu o curso dos rios e suas conexões 

com o ambiente marítimo. Grosso modo pequenos produtores, ou seja, lavradores livres, 

seguiam os cursos dos rios cada vez mais em direção às cabeceiras, principalmente na época 

do chamado “renascimento agrícola” paulista, isso a partir de fins do século XVIII 

(VALENTIM, 2006, p.135, com referências anteriores). 

Esses lavradores, além das culturas de subsistência, plantavam gêneros comerciais, dos quais 

se destaca o arroz, cultivado em larga escala desde fins do século XVIII até meados do século 

XX. As dificuldades em se estabelecer uma navegação de grande porte e regular nesses 
                                                 
7 AESP, C00862, pasta 3, doc. 68 e 68a. 
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cursos, bem como problemas com a conservação dos gêneros explicam em parte o sistema 

adotado para a comercialização do produto. Os pequenos produtores serviam-se de canoas ou, 

quando disponível, tropas de muares para encaminhar a produção para locais melhores 

servidos por transportes. Se desde o final do século XIX, mas principalmente a partir dos anos 

1940 começou a se desenvolver uma tímida malha rodoviária, canalizando a produção para os 

engenhos dos nós dos caminhos terrestres, anteriormente a isso predominaram os engenhos – 

que também acumulavam as funções de entrepostos comerciais – situados nas barras dos rios 

de maior porte. Assim a produção era encaminhada por canoas para esses engenhos, 

processada e depois encaminhada – talvez em canoas maiores ou veleiros – para as portas de 

saída da região, os portos marítimos de Cananéia e Iguape. 

Esses engenhos muitas vezes eram alimentados também pela produção da própria fazenda, 

inicialmente impulsionada pelo trabalho escravo, mas não condicionada a ele, como mostra 

Agnaldo Valentim para o caso de Iguape, pois a diminuição da entrada do elemento cativo, a 

partir de 1850, e a conseqüente diminuição de seu contingente, não significou queda na 

produção, mantida no seu pico até 1874 (VALENTIM, 2006, p.2). 

Esses engenhos das porções fluviais do recôncavo concentravam a produção de diversas 

localidades e em tese poderiam transportá-la, através de embarcações próprias, diretamente 

para os mercados consumidores – notadamente o Rio de Janeiro, onde os preços do arroz 

eram mais generosos. Aparentemente isso aconteceu em Iguape, mas esses despachos diretos 

eram realizados por embarcações pequenas, as quais não resistiram por muito tempo à 

concorrência dos navios a vapor. Assim, com o tempo, inevitavelmente a maior parte da 

produção seria concentrada no comércio da vila para daí ser despachada para o Rio ou Santos 

em embarcações pertencentes aos comerciantes. Carregamentos para Paranaguá e São 

Francisco do Sul eram pouquíssimo freqüentes, mas esse contato com o sul era muito 

importante para Cananéia e Iguape, pois abria novos mercados. Se pensarmos em termos de 

distâncias, a tendência é que os produtos do Vale chegassem no sul com preços mais 

competitivos do que os do Rio de Janeiro ou Santos. 

É importante colocar que muitas das funções relativas à cadeia produtiva eram acumuladas 

por uma mesma pessoa ou firma: muitas vezes o engenheiro era também fazendeiro, 

negociante e armador naval. Mas também havia os agentes que não atuavam em todas as 
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atividades, mas se especializavam em uma ou outra, um dos indícios do modo de produção 

capitalista. É muito difícil dizer se houve uma maior diversificação ou especialização das 

atividades com a proibição do tráfico e abolição do trabalho escravo, além da mecanização de 

várias etapas do processo produtivo, mas certamente houve modificações na cadeia.  

Não se pretende aqui tratar minuciosamente das amplas modificações ocorridas no modo de 

produção, mas é necessário focar em alguns fatores: a navegação a vapor extinguiu, pouco a 

pouco, a pequena navegação de cabotagem realizada com embarcações a vela de propriedade 

de habitantes de Cananéia. Aí certamente ocorreu uma concentração das operações portuárias 

e dos transportes marítimos, somando-se a esse fator a importantíssima concentração das 

informações no núcleo urbano ocasionada pela extensão de um ramal telegráfico que partia de 

Itapitangui para a ilha em 1880 (ALMEIDA, 1961, p.429). Por outro lado, os capuavas, os 

negros libertos e os colonos estrangeiros continuaram e expandiram a produção de pequena 

escala, pulverizada pelas pequenas propriedades internadas nos cursos de rios menos 

caudalosos, o que permitiu a sobrevivência de alguns engenhos-entrepostos distantes da 

cidade. 

Com o aumento da quantidade de produtores, o desenvolvimento de engenhos na cidade e a 

concentração das atividades marítimas nos vapores que fundeavam no porto principal, o 

núcleo urbano original reforça sua preponderância dentre as outras aglomerações humanas. 

Da mesma forma que nos entrepostos das barras dos rios mais profundos, o comércio e a 

indústria de processamento da principal aglomeração urbana de Cananéia também se 

beneficiavam do contato direto produtor-comerciante. Muitos dos agricultores do recôncavo 

de Cananéia passaram a levar sua produção diretamente para a vila, negociando com os 

comerciantes do local, a partir do momento em que surgiram engenhos urbanos graças à força 

do vapor.  

Essa relação direta com o núcleo urbano principal também poderia ser mais vantajosa para o 

produtor. De forma geral, na relação produtor-comerciante, predominava uma dependência do 

primeiro em razão do segundo, que envolvia o transporte do produto do entreposto para a 

localidade marítima, o beneficiamento do produto, a compra – sempre fiada ou anotada no 

caderninho na entresafra – de gêneros manufaturados importados (de fora de Cananéia, não 

necessariamente de países estrangeiros), além da própria sacaria onde era armazenado o 
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produto. No caso da relação do produtor com o comércio da vila, excluía-se o custo do 

transporte do produto até o porto marítimo e se evitava mais um atravessador para os produtos 

manufaturados importados. 

Assim, da mesma forma que nas localidades dos engenhos das barras dos rios, desenhou-se no 

cenário urbano estruturas necessárias para essa transação: portos, caminhos, edificações, 

máquinas, etc. É importante salientar que as forças hidráulica e eólica sempre tiveram papel 

importante na transformação dos produtos, sendo só muito posteriormente substituídas pelos 

motores impulsionados pelo vapor. No mais, tudo era feito através da força humana, com 

raros casos do emprego de força animal. Em razão disso, deve-se ter em mente que todo o 

ambiente era ou afeiçoado ou construído para minimizar o emprego da força física e 

maximizar os ganhos, ou seja, as estruturas e caminhos possuíam uma lógica inequívoca: 

portos, comércio e engenhos têm que estar próximos ou, na impossibilidade disso, devem ser 

servidos por caminhos e passagens que maximizem as viagens dos carregadores, que 

trabalhavam apenas com a roupa do corpo, um chapéu e sem exceção, descalços. No caso do 

transporte da produção da área portuária para o comércio, isso era realizado pelo próprio 

lavrador, que também era o condutor da canoa que havia transportado a produção, pois os 

ganhos eram tão pequenos que qualquer auxílio que não estivesse no âmbito das relações 

familiares inviabilizava a negociação. Já no caso dos transportes realizados no interior da 

urbs, tanto do comércio e armazém para o engenho, quanto do engenho para o armazém ou 

navio, tudo tinha que ser realizado pelos carregadores, pagos em geral por saca transportada. 

Assim, havia a necessidade das rotas serem o mais eficiente possível, tanto para os 

carregadores, quanto para os negociantes.  

 

Logicamente esse processo de circulação demandou a criação de armazéns, engenhos, 

embarcadouros singelos, portos de pedra, ruas calçadas, fontes de água, iluminação, etc, tudo 

o que garantisse a fruição sem interrupções. Embora essa circulação de mercadorias fosse 

sazonal e nem sempre expressiva, motivou o desenvolvimento de estruturas específicas, 

edificações e equipamentos que serviam a essas atividades comerciais e que, portanto, tinham 

características distintas das edificações domésticas, embora tais atividades estivessem 
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extremamente próximas das habitações dos comerciantes, muitas vezes a mesma edificação 

servindo para acomodar morada numa parte e trabalho comercial noutra. 

 

Navegação  

Navegação é um termo bastante abrangente, assim é necessário deixar claro de qual 

navegação está-se falando. Em primeiro lugar há que se examinar o espaço no qual se 

desenvolve essa navegação, e ele é composto pelo mar grosso, o oceano Atlântico, por mares 

interiores, mar Pequeno, de Cubatão, de Iririaia, baía de Trapandé – que a princípio são os 

mesmos corpos d’água com nomes diferentes – e os diversos rios e estuários da Baixada do 

Ribeira e do recôncavo de Cananéia. Esse espaço possui ainda outros marcos geográficos que, 

apreendidos pelos navegadores, formam paisagens marítimas que variam de acordo com o 

tempo e os diversos segmentos sociais ligados às mais variadas atividades náuticas, o segundo 

aspecto a ser avaliado para o entendimento do nosso termo navegação. E essas atividades 

náuticas são relativas ao transporte do produto da lavoura comercial, o arroz, o que também já 

determina o período de interesse: de fins do século XVIII até meados dos anos 1950. 

De acordo com as características da produção de arroz e do equipamento náutico do vale do 

Ribeira, pode-se estabelecer uma cadeia de transportes para o produto antes do transporte e do 

beneficiamento a vapor: pequenas quantidades seguiam das plantações para os entrepostos ou 

diretamente para os engenhos, os quais recebiam diversas cargas dos arredores. Depois de 

beneficiado, o arroz poderia seguir dois destinos: ser encaminhado diretamente para o 

mercado consumidor – Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e, principalmente, Rio de 

Janeiro – ou seguir para a localidade portuária mais próxima, onde seria despachado 

juntamente com outras cargas em embarcações maiores. Nessa cadeia de circulação atuavam 

alguns tipos de canoas monóxilas e outros tantos de pequenos veleiros – sumacas, lanchas, 

iates, bergantins, patachos, etc. As primeiras embarcações atuavam nos rios e braços de mar; 

já os veleiros podem ter atuado tanto em rios, quanto em mares interiores e na navegação de 

cabotagem. 

Esses veleiros, em muitos casos, pertenciam aos empreendedores locais, os quais acumulavam 

diversas atividades, dentre elas a produção do arroz e das próprias embarcações que 

transportaria o produto. Infelizmente sabe-se muito pouco sobre essas embarcações ou sobre 
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os estaleiros onde elas eram construídas, seja pela falta de documentação escrita sobre essas 

embarcações singelas, pela ausência de estudos arqueológicos sobre os restos de pequenos 

barcos ibero-americanos, ou pelo desinteresse que sua simplicidade inspira aos pesquisadores 

(BROWN, 1986, p.197-198 apud VALENTIM, 2006, p.43) (imagem 1). 

 
Imagem 1: detalhe do quadro de J. Leandro Sobrinho (1925). Acervo do Museu de Cananéia. 

 

Mesmo com essas lacunas de informações é possível dizer que, à medida em que a produção 

seguia do plantador para o entreposto, para o engenho e para o embarque marítimo, ou seja, 

na concentração da quantidade de produto e na elevação de seu valor agregado, eram 

necessárias embarcações cada vez maiores e mais complexas. Isso é mais ou menos óbvio e 

continua com o transporte a vapor, mas o tamanho dos vasos, a posse dessas embarcações e os 

equipamentos e funções navais mudam muito de escala com a introdução da automação. 

A navegação a vapor em Cananéia – aquela que traz os primeiros fumos da consolidação do 

capitalismo – começa por decreto, em 1852, quando é autorizado a José Rodrigues Ferreira, 

negociante português da praça do Rio de Janeiro, o serviço de uma linha intermediária de 

vapores de cabotagem entre a Corte e Desterro, atual Florianópolis (PINTO, 1977, p.286). 

Embora o decreto não tenha feito surgir, do dia para a noite, vapores indo e vindo daquele 

porto, pode-se eleger essa data como um importante divisor de águas. De fato o serviço foi 

muito inconstante até a década de 1870 (ALMEIDA, 1952), o que garantiu sobrevida aos 
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pequenos veleiros das praças marítimas da planície costeira, tendo alguns deles resistido até a 

década de 1920, como se pode ver nas fotos (capítulo 2, pranchas 14, 15, 34, dentre outras). 

Mas, a partir da década de 1870, com a organização da Companhia Nacional de Navegação a 

Vapor, seria impossível para essas pequenas embarcações sobreviverem indefinidamente à 

regularidade e capacidade de carga dos vapores (ALMEIDA, 1952). 

A tabela abaixo apresenta exemplos de embarcações que operaram na planície costeira 

Cananéia/ Iguape. A primeira embarcação é um patacho, um veleiro de 2 mastros pertencente 

a um comerciante da região. Os demais são todos vapores. 

A tabela não está organizada para comparações das tonelagens entre um ou outro tipo de 

embarcação, mas pela data de aparição estimada delas nos portos, o que permite estabelecer 

alguns padrões. Existiam diversas embarcações à vela operando no mar Pequeno, tanto em 

Iguape quanto em Cananéia, mas todas elas eram relativamente pequenas. As de Iguape 

raramente ultrapassavam as 200 toneladas (VALENTIN, 2006, p.8) e imagina-se que as de 

Cananéia também. 

Com a entrada em funcionamento do Conde d’Áquila, (CASVR 10) essa capacidade de carga 

por embarcação se amplia muito, além da suposta regularidade das escalas do vapor – viagens 

quinzenais previstas no contrato – e da regularidade da marcha o que era impossível para os 

veleiros, que dependiam da sazonalidade dos ventos (MENZ, 2006). 
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Embarcações marítimas que freqüentaram o porto de Cananéia, cuja tonelagem pôde ser aferida (1848-1942) 

Nome da embarcação Tonelagem* Ano de construção 

Conceição Feliz 115 1848 

Conde d’Áquila 438 c.1850 

Alice 219 ? 

São Vicente 237 ? 

Itajahy (Rio Pardo) 1509 1872 (1883) 

Rio Negro 1192 1881 

Aymoré 635 1890 

Santos (Oyapock) (Aspirante Nascimento) 916 1905 

Desterro 1495 1889 

Pelotas 1612 1891 

Porto Alegre 1490 1889 

Satélite 1412 1889 

Íris 1430 1891 

Planeta 1400 1890 

Victória 634 1882 

Mayrink 551 1882 

Mercedes (Comandante Manoel Lourenço) 883 1889 

Alexandria (Laguna) 480 (525) 1890 

Industrial 390 1891 

Itaperuna 752 ? 

Itaituba 913 ? 

Itaipava 934 ? 

Itapacy 1843 ? 

Prudente de Morais (Comandante Miranda) 780 1896 

Iraty 391 ? 

Pirahy 355 ? 

* A tonelagem da primeira embarcação, e possivelmente das outras 3 embarcações abaixo dela, é referente à 
capacidade de carga ; as demais são referentes ao deslocamento ou a tonelagem bruta. 

Apesar da massacrante importância do vapor, outras questões devem ser examinadas. A 

cessação do tráfico de escravos, a partir de 1850, pode ter também causado uma grande 

mudança no universo naval, o que a médio e longo prazo transformaria a composição das 

tripulações e tenderia a aumentar o custo com o uso de mão de obra livre. Embora essa seja 
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apenas uma hipótese, em 1800, cada reinol que habitava em Cananéia e que se declarava 

marítimo possuía em média 2,1 escravos (BACELLAR, 2000, p.19). Estão aí incluídos os 

trabalhadores dos estaleiros regionais, mas, mesmo nesse caso, a interrupção do tráfico pode 

ter afetado a construção naval, pois os engenhos da região – a exemplo do que relata Amaral 

Lapa para a Bahia (1968) – no ápice da produção de arroz, que se deu na década de 1850, 

poderiam atrair toda essa mão-de-obra para a manutenção do maquinário, afetando a 

construção naval, a qual estava voltada para a produção desses pequenos veleiros. 

De qualquer maneira, com a deflagração do conflito no Paraguai (1864-1870), boa parte da 

frota a vapor foi mobilizada para o transporte de tropas e cargas para o palco do conflito 

(CAMARGO, 2007, p.145), enquanto as linhas passaram a ser operadas por pequenos vapores 

com pouco mais de 200 toneladas. Era uma boa chance dos veleiros retomarem o privilégio 

do transporte das cargas e isso pode realmente ter acontecido. Segundo a documentação 

levantada por Valentim (2006, p.46), o tempo médio de permanência das embarcações surtas 

no canal de Iguape, é menor no período de 1861-1869 do que nos outros dois, 1851-1860, 

quando a navegação a vapor já era uma realidade e entre 1842-1850, período em que 

predominavam as embarcações à vela de proprietários locais. 

Retorna-se então à década de 1870 e a organização da Cia. Nacional, quando a capacidade do 

material flutuante aumenta fortemente: das modestas 200 e poucas toneladas do S. Vicente e 

do Alice, passa-se as mais de 1500 do Itajahy. Evidentemente essas embarcações não se 

destinavam a transportar exclusivamente a carga e os passageiros dessas localidades, portos 

intermediários de linhas como a Rio – Laguna (SC), por exemplo. Essa situação de grande 

tonelagem disponível se manteve até 1900, quando as operações do Lloyd, que anos antes 

havia encampado a Companhia Nacional de Navegação, ficaram muito prejudicadas pela 

situação financeira da empresa (RMA, 1900, p.73). 

Quanto aos pequenos veleiros, a despeito de alguns terem permanecido até a década de 19208, 

como já foi dito, seu fim parece ter sido melancólico. Evidentemente alguns foram vendidos 

como mercadorias para outras praças, mas outros podem simplesmente ter virado lenha ou 

                                                 
8 Os veleiros que atravessaram o século XIX podem ter recebido motores à explosão e/ ou adaptados para a 
pesca, de acordo com algumas fotografias de APA (Museu de Rua, Condephaat). O último registro de um veleiro 
de cabotagem que parece ter sido construído em Cananéia foi feito pelos professores Besnard e Sadowsky, na 
década de 1950. Essas imagens são apresentadas na prancha 34 do capítulo 2.  
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‘misteriosamente’ desaparecido. É o caso do afundamento do Marquês de Pombal, na barra 

de Icapara, em 1888, motivado supostamente pelo recebimento do seguro (CASVR 22). 

A presença dos grandes vapores causou modificações no semblante urbano e nas estruturas 

portuárias, o que será visto em detalhes no decorrer da tese. De antemão é possível dizer que 

houve grande concentração das operações portuárias no centro da cidade, no cais Municipal, 

renomeado para porto do Bacharel na década de 1930, depois de extensas transformações na 

década de 1920. Na época do transporte realizado nas pequenas embarcações à vela, uma 

concentração portuária nesse nível não era possível nem justificável. 

De qualquer maneira, se o embarque do arroz concentrou-se cada vez mais num único porto, a 

produção continuou a ser recebida de forma dispersa nas grandes canoas de carga. Aliás, 

praticamente todas as atividades continuaram a ser dependentes dessas canoas. 

Objetos curiosos, arte escavada na madeira, hoje sua associação com funcionalidade é algo 

difícil de se fazer para os leigos, apesar delas ainda serem utilizadas pelos cananeenses para a 

faina marítima. Em todos os momentos da história de Cananéia e do vale do Ribeira, as 

canoas monóxilas, feitas a partir de um único tronco de árvore escavado, tiveram papel 

fundamental nos transportes da produção e respaldo às demais atividades. Nunca – nem 

mesmo neste estudo – receberam a devida atenção como objetos da indústria naval (imagem 

2). 

 
Imagem 2: canoas ao norte do porto Municipal na festa do Divino Espírito Santo (1925). A do canto inferior 

direito parece ser de carga. APA, Museu de Rua, Condephaat. 
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Daniel P. Muller destaca que, em 1837, enquanto Cananéia possuía dois estaleiros navais que 

produziam embarcações de tábuas, exportava 60 canoas, mais da metade de toda a produção 

da província, que então contava com outro importante pólo naval na baía de Paranaguá (1978, 

p.128-129). E seus usos eram os mais variados. Manuel Higino dos Santos diz que as da 

madeira guapiruvu, mais leves, eram utilizadas para a pesca, tanto no sistema lagunar, quanto 

barra a fora. Já as de canela-preta, mais pesadas, eram utilizadas para transportar o arroz da 

região para a cidade (1952, p.109). 

Outras atividades náuticas eram desempenhadas com as canoas. Os práticos da barra e a 

antiga agência da Capitania dos Portos – instalada em Cananéia em 1912 (RMM, 1912) se 

utilizavam de canoas monóxilas para realizar tarefas que hoje são desempenhadas por barcos 

resistentes, armados e com motores potentes. Em suma, elas eram fundamentais para o 

funcionamento das atividade que regulavam e controlavam a navegação, além de serem elos 

vitais da cadeia produtiva, transportando a produção dos entrepostos e engenhos afastados 

para os portos marítimos. 

Esse tipo de transporte pode ser uma das peculiaridades da cadeia produtiva de Cananéia: 

enquanto no Ribeira a navegação fluvial a vapor conseguiu estabelecer uma linha contínua 

pelo rio Ribeira que concentrava as operações de transporte fluvial para o porto marítimo ou a 

estação ferroviária, isso nunca aconteceu em Cananéia, o que fornece subsídios para se 

aventar a hipótese de que, apesar de muito próximas, Cananéia e Iguape tiveram dinâmicas 

econômicas um tanto díspares. Como conseqüência fica a sensação de que há que se tomar 

muito cuidado com as comparações entre uma e outra.  

O transporte por canoas foi substituído de acordo com as possibilidades. Os trajetos entre os 

rios e braços de mar até a cidade continuaram sendo feitos pelas canoas, mas o transbordo das 

mercadorias das embarcações de cabotagem para o porto e vice versa passaram a ser 

realizados por grandes chatas e barcaças quando não havia a possibilidade das embarcações 

atracarem diretamente no cais, o que deveria ser muito comum, ficando os navios ancorados 

ao largo do porto, em águas com profundidades superiores a 10 m. Atente-se ao fato de que o 
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transbordo de mercadorias era uma atividade difícil, morosa e que garantia bons rendimentos 

aqueles que a realizavam9. 

As imagens 3 e 4 dão perspectivas de como a atracação era complicada. Note-se que na 

imagem 3 o Prudente de Moraes (780t) está atracado ao cais Municipal, operação possível 

somente na maré alta (vê-se pela relação do mar com o cais). Perceba-se ainda o desnível 

entre o tombadilho da embarcação e o chão do cais, que só pode ser vencido com a colocação 

de uma íngreme rampa, dificultando e retardando o embarque. Freqüentes eram, entretanto, a 

atracação do Mayrink (551t, imagem 4), do Iraty e do Pirahy, ambos com mais de 300 

toneladas, sendo que o último era originalmente um gaiola do Amazonas, com fundo chato 

apropriado para percursos fluviais. Essas últimas três pequenas embarcações podiam sem 

grandes riscos e retardamentos de escala atracar no cais. Observe-se que o embarque de 

mercadorias no Mayrink está sendo realizado na maré baixa e seu costado possui uma 

abertura perfeitamente adequada para a operação em portos pequenos. 

 

 

Imagem 3: o vapor Prudente de Moraes atracado no cais Municipal na maré alta. Note-se o desnível entre o 
chão do porto e o tombadilho, dificultando as operações de carga. APA, c. 1920, Museu de Rua, Condephaat. 

                                                 
9 A Cia. de Navegação Fluvial perdeu uma boa parte de sua receita quando foi inaugurado o novo atracadouro na 
foz do valo Grande, que a privou das atividades de transbordo em Iguape (ALMEIDA, 1945). 
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Imagem 4: o vapor Mayrink atracado no cais Municipal na maré baixa. Note-se o nivelamento entre o chão do 
porto e o tombadilho, facilitando as operações de carga. APA, c. 1920, Museu de Rua, Condephaat. 

 

Essa deveria ser uma adequação muito difícil de ser realizada, pois os vapores ideais eram 

demasiado pequenos, antigos e energeticamente pouco eficientes. Se antes, nas décadas de 

1880-1890 havia um possível excesso de tonelagem (embarcações não plenamente 

carregadas), o uso de embarcações menores causaria uma série de transtornos, tais como rotas 

curtas, insatisfatórias para um ou outro porto maior e o aumento de custo de operação, pois 

seriam necessárias várias embarcações para desempenhar diferentes funções. Embora não haja 

qualquer estudo histórico que trate objetivamente das mudanças técnicas ocorridas nas linhas 

de vapores entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX e suas 

implicações sociais, é possível dizer que as questões colocadas acima, associadas ao aumento 

do preço de combustível durante a Primeira Guerra Mundial e a obsolescência dos pequenos 

portos causou graves problemas para as praças que não dispunham de meio alternativos de 

transporte. Teria a Primeira Guerra, a exemplo do que ocorreu na guerra da Tríplice Aliança, 

fomentado novamente o uso dos veleiros? Seriam os veleiros das fotos de Paulino de Almeida 

datadas da década de 1920 resultantes disso? 
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De qualquer maneira, desde de 1910 (RPP, 1910, p.36) foi estabelecida uma linha flúvio-

marítima a vapor que passou a ligar Iguape à Cananéia (imagem 5). Foi a partir desse 

momento que começaram as crescente tensões entre o transporte marítimo e o flúvio-

marítimo, cada qual tentando prevalecer sobre o outro. 

Imagem 5: vapor fluvial Vicente de Carvalho (ALMEIDA, 1945, p.76-77). 

 

A navegação fluvial a vapor no vale do Ribeira é iniciada também na década de 1850. Embora 

tenha tido, até o início do século XX, alguns períodos de serviço regular rodeados por um mar 

de serviço insatisfatório e intermitente, foi elo fundamental de conexão entre o mar e o início 

do médio curso do Ribeira, posteriormente conectando porto marítimo e ferrovia. Abaixo é 

apresentada uma tabela que permite acompanhar um pouco da evolução desse transporte. 

Pensada para ligar a hinterlândia de Iguape ao seu porto marítimo, desempenhou tal função 

até 1915, quando o fluxo comercial de rio abaixo passou a ser rio acima, com a produção 

sendo canalizada de Iguape para a estação ferroviária de Juquiá, inaugurada em 1915. 

Por outro lado, a combinação de navegação fluvial a vapor e ferrovia criou uma possibilidade 

de transporte de mercadorias que ainda garantiria a Iguape a possibilidade de intermediar 

parte da cadeia produtiva: fazer com que a produção de Cananéia passasse por lá. 



 38 

 

Evolução da navegação a vapor no baixo vale do Ribeira (ALMEIDA, 1945) 

Data Nome da companhia Procedência do capital 
Valor da 

subvenção estatal 

1857-? Cia. Xiririquense de Navegação a Vapor 
Xiririca/ R. de Janeiro (J. 

R. Ferreira) 
3.000$000 

?-1865 Cia. Intermediária (marítima, RJ-SC) 
R. de Janeiro (J. R. 

Ferreira) 
? 

1867/ 9-1874 
Joaquim Diogo Hartley/ Mendes Fº. & 

Lemos (Mendes, Lemos & Garcia) 
R. de Janeiro 12.000$000 

1874-1887 Cia. Iguapense de Navegação da Ribeira Iguape 18.000$000 

1887-1891 Cia. Navegação Iguapense/ Hammond S. Paulo (?) 25.000$000 

1891-1900/ 2 
Cia. Sul Paulista de Navegação e 

Mineração 
? 1899 – 50.000$000 

1902/ 3-1948* Cia. de Navegação Fluvial Sul Paulista 
Regional/ Santos/ gov. 

do estado 
118.000$000; 1919 

– 150.000$000 

1948 – 1974** Cia. de Navegação Fluvial Sul Paulista 
Gov. do estado (E. F. 

Sorocabana) 
 

* Relatório de 1948 da Estrada de Ferro Sorocabana, Arquivo do Estado de São Paulo. 
** Em 1974 a Companhia estava em liquidação, mas não foi possível averiguar quando esse processo foi 
iniciado. Em 1968 a Companhia ainda operava no rio Ribeira. 

Esse aparente tom conspiratório de dominação econômica esconde a base político-

administrativa do controle das companhias de transporte. 

Atuavam duas forças opostas nesse processo. Através de subsídios, o governo do estado 

favorecia o conjunto ferrovia-hidrovia, enquanto o governo federal organizava – ou tentava – 

a navegação marítima10. Fazer a carga passar por um ou outro elo da cadeia de transportes era 

garantir mais controle e arrecadação fiscal. No primeiro caso as mercadorias seriam dirigidas 

para o porto de Santos; no segundo, para o do Rio de Janeiro. 

Logo após a Primeira Guerra, entre 1919 e 1921, a navegação mundial passa por graves 

problemas, que podem ser traduzidos por excesso de tonelagem ociosa nas embarcações. O 

governo federal estabelece então um plano para a reorganização das linhas marítimas e dos 

contratos com as companhias, deixando claro que as prioridades de atuação seriam as ligações 

entre os grandes portos, enquanto os pequenos deveriam estabelecer ligações com estes portos 

                                                 
10 O estado só se interessava por pequenas derrotas marítimas, mas só para o caso de não haver comunicação 
alguma das localidades por meio de rodovias, caso das localidades do litoral norte. No mais o estado está 
preocupado com as rodovias e as ferrovias e, onde não há nenhuma nem outra, subsidia-se a navegação fluvial. 
Essa será eliminada assim que houver uma alternativa terrestre. 
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maiores (RMV, 1921, p.251), um indício de que as linhas intermediárias estavam fadadas ao 

desaparecimento. É nesse período, que grosso modo vai de 1921 até 1930, que o ambiente 

portuário de Cananéia vai ser transformado completamente. Mas as transformações não se 

devem somente à navegação marítima. 

Em 1918, no auge da crise dos transportes marítimos, a Companhia de Navegação Fluvial 

amplia de 26 para 52 viagens anuais para Cananéia e Ararapira (RPP, 1918, p.84). 

Aproveitando-se do conflito mundial e da diminuição do movimento marítimo, a companhia 

estabelece um vínculo mais forte entre as duas cidades. 

A partir da década de 1920 a navegação marítima é reorganizada e então esses dois tipos de 

transportes aquáticos – marítimo e fluvial – vão entrar em confronto no embate pelas cargas 

(SANTOS, 1952, p.132), o que no final acabou impulsionando as maiores transformações 

físicas naqueles dois portos da planície. 

Por fim acabou prevalecendo o conjunto navegação fluvial-ferrovia. 

Na década de 1930, os serviços de cabotagem passaram por grandes modificações que 

prejudicaram muito a articulação dos portos paulistas – à exceção de Santos – com o resto do 

país. Seja pelo predomínio de Santos – o porto do estado – e da malha ferroviária ligada a ele, 

sobre todos os outros, seja por um revanchismo pós-1930, ou ainda alavancados pela quebra 

da bolsa de Nova York em 1929, fato é que os pequenos vapores das linhas intermediárias 

foram suprimidos – talvez pelo seu custo operacional – ficando os portos condicionados a um 

serviço precário e insatisfatório (ALMEIDA, 1952) que, ao final da década de 1930 já não 

existia mais. 

Por outro lado, todo o fluxo incessante de mercadorias não estava mais canalizado nas cidades 

litorâneas por causa da ferrovia, assim, não havia carga suficiente para justificar a entrada de 

navios de maior porte na região. Concomitantemente, se não havia cargas, não havia 

embarcações, e também não existiam motivos para a construção de portos modernos em 

Iguape e, só com muito custo, em Cananéia. Nessa cidade até houve melhorias para a 

atracação de embarcações maiores – tais como o Itaituba (imagem 6) – com a remoção de 

parte dos destroços do vapor Conde d’Áquila, mas a existência da navegação fluvial 

conectada à ferrovia, a qual dava conta da pequena quantidade de cargas a ser transportada, 

inviabilizava a manutenção de um serviço que desde há muito tempo era deficitário. Nesse 
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arranjo ferrovia e navegação fluvial, a coordenação entre os modais teve importante papel no 

fluxo de carga e de passageiros (RPP, 1927, p.154). A existência de um porto fluvial a poucos 

metros da estação, ligando o barco fluvial diretamente à plataforma de embarque ferroviário, 

em Juquiá (CASVR 62), é uma evidência material da articulação crescente entre os modais. 

Tempos depois, já na década de 1940, a Sorocabana assume a operação dos dois modais, 

realizando uma operação com maior sincronia ainda. 

 

Imagem 6: o vapor Itaituba atracado no porto do Bacharel em 1935. APA, Museu de Rua, Condephaat. 

 

Porto não é tudo igual 

Neste tópico será apresentada de forma genérica uma tipologia dos portos marítimos 

brasileiros procurando enquadrar os portos do Ribeira nas categorias em foco. As 

especificidades dos portos do Ribeira serão vistas em detalhes no decorrer do texto. 

O primeiro atributo comum de todo o porto existente no Brasil é de ser contíguo a um 

assentamento humano estabelecido, naturalmente, em terra. Para além dessa obviedade temos 

o fato de que no geral esse assentamento é uma aglomeração urbana, não importando se uma 

pequena vila de pescadores ou uma metrópole. Alguns terminais mais modernos foram 

construídos propositalmente distantes de grandes aglomerações urbanas, mas ao seu redor 

sempre existe, no mínimo, um pequeno povoado que acaba tendo sua dinâmica de alguma 

forma alterada pelas operações portuárias (Pecém, CE; Ubu, ES, etc). 
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Esses portos podem ser divididos em dois grandes grupos: o dos portos organizados, e o dos 

não organizados. Os primeiros são maciças construções iniciadas nas décadas finais do século 

XIX e que hoje são controlados pela União e/ou administrados pelos estados, não importando 

se concessionados total ou parcialmente. Estão fisicamente segregados do ambiente envoltório 

por meio de cercas, muros ou grandes avenidas. Os portos não organizados são todos os 

outros que não se encaixam no primeiro grupo, podendo ser portos naturais ou conjunto de 

trapiches e píeres controlados pelo município ou por particulares, cujas obras são feitas de 

acordo com os usos, sem um planejamento de longo prazo. De modo geral não estão 

separados de seu ambiente envoltório e compõem mais um dos entes urbanos de uma 

localidade. 

Como já se pode desconfiar, o porto de Cananéia faz parte do segundo grupo. Vejamos em 

detalhes as características de cada um dos grupos. 

 

O porto organizado 

A caracterização de um porto organizado se dá menos pelos atributos físicos estruturais do 

que pelas condições de gerenciamento. Segundo a autarquia federal especial Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), um porto organizado: 

“É o porto construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e da 

movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo 

tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária. As 

funções no porto organizado são exercidas, de forma integrada e harmônica, pela 

Administração do Porto, denominada autoridade portuária, e as autoridades aduaneira, 

marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima”11.  

Note-se que não há menção precisa aos equipamentos do porto, mas sim à autoridade 

portuária. Assim, só pode ser um porto organizado aquele equipamento que possui uma 

complexidade tal que exige ser submetido a uma autoridade específica que, por sua vez, atua 

junto a outras autoridades, mas que se submete exclusivamente à União. Logo, pode-se dizer 

que o conceito chave da caracterização de um porto organizado é a centralização de sua 

                                                 
11 Extraído do site http://www.antaq.gov.br/NovositeAntaq/faq.asp em 14/11/2007. 
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administração, consolidada em fins do século passado12. Apesar disso ter ocorrido há pouco 

menos de 15 anos, a concentração de poder nas mãos da União é fruto de uma longa gestação, 

iniciada na segunda metade do século XIX e, apesar de hoje ser essencialmente uma questão 

administrativa, do ponto de vista material ela tem a ver com a modernização dos 

equipamentos físicos dos portos. 

Muito embora o primeiro ato do poder central que tratava dos portos da colônia como um 

todo tenha sido a lei de abertura dos portos de 1808, seriam necessários ainda mais de 60 anos 

para a promulgação do decreto imperial 1.746 de 1869, o qual estabelecia as regras de 

modernização das instalações portuárias brasileiras (NAGAMINI, 1994, p.148-150). Após 

esse decreto, de concreto pouca coisa aconteceu: houve a construção do cais da alfândega no 

Rio de Janeiro e foi lançado o germe do primeiro porto organizado no Rio Grande (RS). E 

mesmo assim, é possível dizer que o hoje chamado Porto Velho foi construído (1872)13 mais 

para satisfazer às necessidades de abastecimento das tropas da guerra da Tríplice Aliança e a 

ocupação do Paraguai, do que para satisfazer as demandas burocráticas ou a movimentação de 

um comércio pujante. 

Em linhas gerais, à época era ainda absolutamente impossível a implantação de um sistema de 

transporte com portos organizados de tal magnitude – intermodalidade –, assim como era 

impossível pensar no desenvolvimento de uma sociedade burguesa e industrial com: 1) 

produção agrícola monocultora para exportação; 2) mão de obra escrava; 3) governo imperial 

centralizador; e 4) insipiência da sociedade civil consumidora. Não seria um simples decreto 

que resultaria numa mudança radical, implantando equipamentos necessários para uma cadeia 

produtiva ininterrupta de larga escala que ainda não existia. O que continuou a ocorrer foi o 

espocar de uma ou outra estrutura mais sólida num ou noutro porto, mais por questões 

econômicas regionais do que por uma determinação política da Corte.  

É comum ser dada muita importância à navegação a vapor para a grande mudança no meio 

marítimo, mas em verdade ela é apenas um dos elementos dentro de um processo mais amplo. 

Não é a navegação a vapor que traz as mudanças à sociedade, mas sim a renovação estrutural 

no sistema produtivo: o vapor é apenas mais um dos fatores da cadeia produtiva capitalista. É 

                                                 
12 Lei federal de Modernização dos Portos, 8.630/ 1993. 
13 Extraído do site http://www.antaq.gov.br/NovositeAntaq/pdf/Portos/RioGrande.pdf em 22/11/2007. 
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relativamente fácil fazer embarcações a vapor singrarem em águas antes navegadas por 

embarcações à vela, basta a determinação de um coletivo de investidores para colocar a idéia 

em prática. E se a iniciativa falhar em um determinado porto é possível levar as embarcações 

para outros locais onde haja perspectiva de ganho. Já a modernização de portos, onde existe a 

necessidade de serem construídas obras de arte que não poderão ser realocadas exige 

profundas mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais que possibilitem um novo 

sistema de transporte, que por sua vez só se sustenta com o fluxo constante de mercadorias 

entre produtores e consumidores. É necessário, portanto, a existência de consumidores 

(grandes contingentes de trabalhadores livres) e vencer sazonalidades (estradas transitáveis 

até na época das chuvas), estabelecendo regularidades (BAVA-de-CAMARGO, 2006b). 

E a bem da verdade, embora longos cais de saneamento e píeres de alvenaria propiciassem 

melhores condições para a atracação dos vapores, com evidente ganho de produtividade, a sua 

não implantação não inviabilizava a operação dessas embarcações, em curso desde a década 

de 1830 (PINTO, 1977, p.283).  

O primeiro porto brasileiro verdadeiramente moderno é o de Santos. A construção do cais do 

Valongo, terminada em 1892, é considerada o início da modernização do ancestral porto 

santista, mas também pode ser encarada como a consolidação definitiva de uma rede de 

transportes, tornando-se, assim, uma espécie de ponto terminal de um processo. 

Em termos políticos, em 1886 – tempos depois da Convenção Republicana de Itu (1873) e às 

portas da lei Áurea (1888) –, é promulgada a lei 3.314, a qual estava efetivamente embasada 

em reais condições materiais para o desenvolvimento dos portos modernos, as peças finais da 

criação de uma rede de transportes. Suas construções marcam no contexto material um ponto 

de não-retorno: toda a estrutura da qual antes eles dependiam para se concretizar, passa a 

depender desses portos modernos. 

E quais eram as atividades do porto de Santos? Majoritariamente a exportação de café, mas 

vale salientar que essa produção estava cada vez mais interiorizada, distante do mar (SAES, 

1981). Assim, o café só poderia chegar em quantidades consideráveis aos portos se fosse 

substituído o transporte de cargas feito no lombo dos muares das tropas. Então, em 1867 é 

completada a construção da linha tronco da ferrovia São Paulo Railway, ligando o porto de 

Santos à cidade de São Paulo – transpondo a serra do Mar através de um elaborado sistema de 
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tração por cabos movidos por guindastes a vapor – e daí até à cidade de Jundiaí 

(GERODETTI ET AL., 2005). Por volta de 10 anos depois, importantes centros produtores de 

café tais como Itu (1872), Campinas, (1872), Sorocaba (1875), Mogi Mirim (1875), Rio Claro 

(1876) e Piracicaba (1877) já estavam ligados ao porto de Santos por ferrovias construídas por 

outras empresas14 que se ligavam à Ingleza – como era popularmente conhecida a São Paulo 

Railway – nas estações de Jundiaí ou São Paulo15. A Ingleza era então detentora do 

monopólio da ligação da capital da província com o litoral.  

Alguns anos mais tarde a companhia Mogiana atinge Ribeirão Preto (1883) e a E. F. Rio 

Clarense chegava a São Carlos (1884) e Araraquara (1885)16. A essa época também começou 

a operar um importante sistema de navegação fluvial a vapor que ligava localidades mais 

distantes aos pontos terminais das ferrovias (de Porto Martins até Porto Amaral, pelo Tietê; de 

P. Martins até Piracicaba, pelo Tietê e Piracicaba; de Porto Ferreira até Pontal, pelo rio Mogi 

(GERODETTI ET AL., 2005)). 

Esse era o quadro econômico propício para o decreto de 1869, modificado pela lei de 1886, 

efetivamente começar a gerar uma total reestruturação portuária em São Paulo. Somente anos 

mais tarde esse processo se generalizaria ao resto do país. Sem qualquer elegia ao bairrismo, 

mesmo na capital do império prestes a se tornar república esse processo de modernização 

esperou a virada do século (1906) para se configurar (VIANNA, 2001). 

As modificações introduzidas no porto de Santos vão além da simples construção de um 

moderníssimo muro de acostamento: são criados os primeiros armazéns dissociados das 

moradias e lojas dos comerciantes, apropriados para receber grandes quantidades de 

mercadorias (CAMARGO, 1997); são instalados equipamentos a vapor para carga e descarga, 

além da instalação de trilhos ao longo do cais que permitiam às composições chegar às 

proximidades das embarcações (MAXIMINO, 1997). Ainda em termos de mudanças 

materiais, passa a existir uma nítida divisão entre a cidade e o porto, sendo este último 

segregado por barreiras físicas do meio urbano. 

Outra mudança de grande importância, essa menos material e mais administrativa foi a 

exclusão da câmara de vereadores da cidade da coordenação/ tributação das atividades do 
                                                 
14 Em 1877 também se estabelece a importante ligação ferroviária entre São Paulo e o Rio de Janeiro. 
15 Extraído de www.estacoesferroviarias.com.br em 21/02/2007. 
16 Extraído de www.estacoesferroviarias.com.br em 22/11/2007. 
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porto: as decisões ficavam a cargo da Companhia Docas de Santos, empresa privada que se 

dirigia diretamente ao governo do estado e à União. Também nessa época é organizado o 

sindicato dos estivadores, instituição que tem presença determinante até hoje no movimento 

portuário (TAVARES, 2001; AGUIAR, 2006). 

Uma vez surgida as condições ideais para essa modernização, passou o governo então a ter 

papel preponderante na manutenção dessa ordem, na medida em que defenderia os interesses 

dos produtores de café, das companhias ferroviárias e da Cia. Docas, agindo como regulador 

dos preços do produto através de grandes compras e estocagens de café e garantindo aos 

monopolistas e oligopolistas cada vez melhores oportunidades de ganho, uma vez que o 

sistema navegação fluvial/ transporte ferroviário/ porto moderno demandava um fluxo 

constante e ininterrupto para ser efetivamente lucrativo (BAVA-de-CAMARGO, 2006b). 

 

O porto não organizado 

A definição de porto não organizado pode ser bastante simples: é todo o porto que não se 

submete a uma autoridade portuária e que, portanto não tem a movimentação de cargas ou 

passageiros que demande a regulamentação direta da União. São policiados pelas Capitanias 

dos Portos, mas somente no que tange o trânsito de embarcações e a salvaguarda da vida no 

mar. 

Ao contrário da gênese dos portos organizados, não é tão simples estabelecer uma data para o 

início de um porto não organizado, doravante denominado apenas porto. Mas, uma vez que 

está-se tratando de arqueologia histórica na América, o ponto de partida é o contato dos 

europeus com os indígenas que, no caso de Cananéia, deu-se muito cedo, entre fins do século 

XV e início do XVI.  

Atividades portuárias não são privilégio dos mercadores/ conquistadores/ colonizadores 

europeus que aqui começaram a arribar em fins do século XV. Já é senso comum o fato de 

que os indígenas do atual território brasileiro dominavam técnicas de navegação há milênios 

quando os europeus aqui chegaram e consequentemente é possível dizer que os locais de 

parada de suas embarcações constituíram os primeiros portos do Brasil. Infelizmente pouco 

pode ser dito a respeito das técnicas e locais onde os povos pré-coloniais realizavam as tarefas 
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de carga e descarga de suas embarcações, pois os trabalhos de arqueologia até hoje não 

focaram nesse aspecto da vida dessas populações.  

Por sua vez, os portos estabelecidos pelos primeiros mercadores/ conquistadores – tenham 

sido eles implantados na contigüidade de aldeias indígenas ou não – também são uma certa 

incógnita histórico-arqueológica pela mesma razão: nunca houve a preocupação da definição 

do que era um porto no século XVI que, certamente, não era a mesma coisa que um porto nos 

séculos subseqüentes, quando o conquistador/ colonizador já havia cedido espaço ao 

colonizador, agricultor e comerciante.  

Não se pretende alongar muito neste ponto, mas é possível pensar em duas situações tipo. A 

primeira delas se baseia no conceito de portos de comércio (POLANYI, 1963, p.30-45), ou 

seja, locais de aportagem que não serviriam para intermediar a troca de mercadorias visando o 

lucro monetário nessa operação, mas mais como um ponto de apoio às embarcações e às 

tripulações onde a troca de serviços por gêneros diversos daria a tônica das relações. Assim, 

as primeiras embarcações quinhentistas teriam arribado em Cananéia primeiramente para 

buscar informações, cura para enfermos, víveres, materiais para conserto das embarcações e 

mão-de-obra especializada para o serviço. 

O segundo tipo de porto estaria ligado às feitorias, entrepostos para a carga de mercadorias 

extraídas da terra, tais como escravos indígenas e o pau-brasil. Misto de fortificação, armazém 

e administração, essas feitorias poderiam ser classificadas como um tipo idealizado de porto, 

pois se adequavam perfeitamente à definição administrativa romana de portus: “local fechado 

que serve de entreposto ou de escala para mercadorias” (PIRENNE, 1964 apud BLOT, 2003, 

p.29). 

Essas categorizações não são e nem poderiam ser rígidas, uma vez que ao redor de feitorias 

surgiram povoados que não tinham uma funcionalidade diretamente ligada às atividades da 

feitoria e antigos portos de comércio acabaram sendo incorporados ao centro do sistema 

produtivo colonial como freguesias e vilas. Apesar disso, em determinados momentos 

existiram diferenças significativas entre as feitorias e os portos de comércio. O caso do litoral 

de São Paulo é bastante interessante. Quando Martim Afonso de Souza veio estabelecer a 

primeira vila e o primeiro engenho de açúcar deste litoral, entre 1531-1533, não o fez 

simplesmente em um dos lugares povoados possíveis. Ele estabeleceu a estrutura colonial na 
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povoação onde já havia sido instalada uma feitoria real, possivelmente antes de 151617, que 

estava eminentemente em território português e de seus aliados tupiniquins e que era mais 

próxima geográfica e politicamente dos indígenas dos campos de Piratininga e de João 

Ramalho, ao contrário de Cananéia. Situada na fronteira da linha de Tordesilhas – cabeça-de-

ponte para os castelhanos rumo ao Prata ou ao Pacífico – e locus dominante do degredado 

conhecido como Bacharel de Cananéia, oferecia alto grau de insegurança para as empreitadas 

coloniais que envolviam a aplicação de grandes capitais em estruturas fabris – o engenho de 

cana.  

A decadência da empreitada tipo feitoria e o direcionamento para a colonização do território 

também marca o desaparecimento dos portos de comércio, não pelo seu abandono, mas por 

sua incorporação ao sistema colonial. A simples elevação desses povoados à condição de vila 

já indica que eles estavam se inserindo na lógica de exploração mercantil, pois o controle da 

coroa lusitana se faz presente, centralizando decisões, mas também distribuindo poderes entre 

os homens bons do local (LARA, 2007). Novamente utilizando o exemplo do litoral paulista, 

há evidências de que até a década de 1630 todos os portos do sul – incluindo Cananéia – 

haviam se tornado entrepostos para a compra de escravos indígenas (MONTEIRO, 1994, 

p.64-65), uma atividade central na lógica mercantilista. E a partir do final do século XVI, 

Paranaguá, Cananéia e Iguape seriam portas de entrada para as minas do Paraná, de Eldorado 

e Iporanga, outra atividade econômica primordial na empreitada colonial (VALENTIM, 

2003). Assim, não existiria mais porto onde o poder colonial não estaria presente já nas 

primeiras décadas do século XVII. 

E quais seriam as características materiais desses portos? Que tipo de edificações e 

equipamentos possuiriam eles? Geralmente estabelecidos em locais com boas condições 

naturais de ancoragem, muitas vezes numa desembocadura de rio ou estuário, não possuíam 

cais ou píeres, no máximo algum talude reforçado com toras ou alguma rampa criada mais 

pelo caminhar entre a praia e as zonas secas do que por um ato deliberado de engenharia. 

Entretanto, essas áreas afeiçoadas (BLOT, 2003) estariam longe de ser ambientes naturais, de 

serem portos naturais. Constituiriam ambientes onde as feições naturais foram trabalhadas 

pelo ser humano com a intenção de maximizar suas qualidades imanentes. Em termos de 

                                                 
17 Extraído de http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/administracao/reparticoes/colonia/feitorias.asp em 
10/12/2008. 
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estruturas materiais o que caracterizaria esses portos seria uma espacialidade singular 

apropriada à mobilidade marítima e determinada pelo “par solidário” formado pelo binômio 

‘aglomerado urbano’ e ‘porto’ (SILVA, 2000, p.192-207)18. Não existiriam obras de arte 

específicas às atividades portuárias em locais delimitados. Todo o ambiente era considerado 

portuário. 

Após a Reconquista, às colônias portuguesas do Atlântico assumem papel de destaque na 

política e na economia da metrópole (BARATA, 2000). Com a complexificação das relações 

mercantis entre as colônias e a metróple, o crescimento da população e a transformação das 

embarcações, os ambientes portuários vão ganhando estruturas específicas: um cais de pedra 

aqui, uma rampa pavimentada ali, um trapiche de madeira mais adiante, tudo voltado para 

sanar um problema, para facilitar o desenvolvimento de atividades que já se desenrolavam 

naqueles espaços.  

Evidentemente esse não é um quadro que se adeqüa a todo o território da colônia. Salvador 

(BA) foi criada já com foro de cidade, atestando que desde a sua origem teria papel central na 

exploração colonial. Sendo a capital da colônia desde sua fundação (1549) até 1763, e 

possuindo grande quantidade de engenhos de açúcar no seu entorno, já muito cedo teve uma 

movimentação portuária substancial, rivalizando com poucas praças na colônia. Em termos de 

edificações portuárias isso se traduz desde muito cedo na construção de estruturas de porte e a 

segregação desse espaço do resto de parte da cidade – cidade Baixa, porto e comércio e a 

Alta, administrativa e eclesiástica. Embora o porto moderno de Salvador só tenha sido 

iniciado no século XX (LISBOA, 1926), as várias gravuras e plantas que mostram a silhueta e 

o traçado urbano da cidade a partir do século XVI e ao longo dos subseqüentes, evidenciam a 

gradativa construção de grandes estruturas de pedra na interface terra/ água na região do atual 

Mercado Modelo e arredores. 

Neste ponto chega-se ao século XIX e evidentemente todo o porto organizado teve na sua raiz 

um porto não organizado, só que uns foram modernizados e outros não. Muito embora os 

portos modernizados já despontassem como os mais produtivos na primeira metade do século 

XIX, existiam diversos outros portos nas proximidades deles que formavam uma rede 

portuária e que também estabeleciam uma competição entre si. No caso de São Paulo, na 

                                                 
18 António Correia e Silva toma como base as cidades caboverdianas do século XV ao XVII 
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década de 1830, Santos já despontava como o principal porto da província, mas os de 

Ubatuba, no litoral Norte, e o de Iguape, no litoral Sul, tinham significativo papel nas 

exportações, sem contar o porto de Paranaguá, que até 1853 era um porto paulista.  

E qual foi o motivo para que esses portos se tornassem organizados? Foi uma escolha, 

evidentemente não aleatória, mas que selou o destino dos outros portos, gerando não uma 

estagnação ou decadência daqueles que não sofreram os efeitos dos grandes processos 

modernizadores, mas uma evolução diferente, ligada diretamente ao fato desses portos 

estarem dentro do processo capitalista de produção, mas numa posição marginal (RMV, 1921, 

p.251).  

Uma vez que a evolução material desses portos não é tão facilmente apreendida, ao contrário 

do que acontece com os portos organizados, que possuem uma superposição material que 

define facilmente o velho como aquilo que é menos produtivo e o novo como tudo aquilo que 

é mais produtivo, é preciso ver e analisar a situação atual de um porto para que então seja 

apreendida a cadeia produtiva reversa, levando a entender como que ele chegou a essa 

configuração atual. É o que se desenvolverá a seguir. 

 

A análise dos ambientes portuários: arqueologias 

Para o desenvolvimento da tese é preciso deixar claro os fundamentos teóricos de uma 

abordagem nova porque congrega diversas atividades que vêm sendo desenvolvidas há anos, 

mas que poucas vezes foram conjugadas em um mesmo esforço de pesquisa. Assim há que 

construí-la a partir do ponto terminal aonde chegaram os trabalhos ligados diretamente ao 

universo de cultura material aqui em foco. 

Uma vez que se esta lidando com ambientes19 ocupados e em construção, somente uma 

abordagem arqueológica absolutamente adequada a eles poderia ser utilizada. Não se trata de 

criar um pastiche teórico-metodológico, mas de elaborar uma forma de investigação 

construída a partir de elementos gerados pela análise de situações concretas, desenvolvendo 

                                                 
19 Por que a escolha do termo ambiente ao invés de paisagem? Porque paisagem pareceu um termo restritivo para 
os propósitos da tese, pois tem muito a ver com o olhar, com o perceber os marcos do território e a ocupação do 
espaço. Quando tratamos de paisagens portuárias, é necessário se reportar ao fundo do mar, um ambiente que 
não é acessível ao olhar, mas que tem marcos de ocupação deveras importantes para este estudo. Assim optou-se 
pelo termo ambiente portuário ao invés de paisagem portuária. 
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uma arqueologia eminentemente voltada para ambientes portuários. Disso decorre o exame de 

diversas disciplinas e subdisciplinas formadas a partir de objetos de estudo específicos, tais 

como o meio urbano ou os ambientes submersos, para então serem urdidos princípios 

adequados ao arcabouço teórico-metodológico. 

 

A substância 

São muito oportunas as colocações de Leandro Duran (2008) sobre as preocupações teóricas 

para a sua análise do ambiente marítimo da ilha do Bom Abrigo. É sempre necessário que 

cada pesquisador deixe claro quais são as bases teóricas de desenvolvimento de suas 

pesquisas, pois serão elas que guiarão todos os demais passos. Entretanto, de que teoria está-

se falando? 

Na arqueologia brasileira houve, nos últimos 20 ou 25 anos, o florescimento de discussões 

acaloradas sobre quais eram as correntes teóricas que deveriam predominar no panorama 

arqueológico brasileiro: histórico-culturalismo, processualismo ou pós-processualismo? 

Logicamente não se chegou a um consenso até hoje e cada pesquisador segue fazendo a 

arqueologia que lhe parece melhor. 

Todo o debate – não briga – é benéfico para a disciplina, mas acredito que haja um problema 

fulcral naquele que tem ocorrido na arqueologia brasileira: as discussões sobre a 

preponderância de uma das três correntes teóricas mencionadas acima ignoram o fato de que 

nenhuma delas é uma teoria substantiva, ou seja, nenhuma delas é uma corrente de 

pensamento compartilhada por outras ciências humanas, mas apenas teorias específicas da 

arqueologia. Seria possível ir mais longe e dizer que, no caso do histórico-culturalismo ou do 

processualismo a idéia de teoria acabou se confundindo com a de metodologia (BAVA-de-

CAMARGO, 2007). A arqueologia social, fortemente embasada no materialismo histórico 

marxista, não tem esse problema. A arqueologia pós-processualista, em sendo um campo 

muito mais abrangente, que abarca um conjunto de proposições teórico-metodológicas que 

pode ser muitas vezes melhor traduzido como anti-processualista (RENFREW, 1991, p.), 

também não sofre desse problema.  

Assim em primeiro lugar temos que definir quais são as camadas mais profundas de nosso 

pensamento para então discutirmos qual será nossa teoria de pesquisa arqueológica – ou, 
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como alguns preferem, nossa mid range theory. Todo o resto vem depois. Pessoalmente 

acredito que cada uma dessas correntes de teorias arqueológicas foi importante para a 

elaboração do corpo teórico arqueológico dessa tese, pois cada uma delas é fruto de uma 

maneira de pensar, numa determinada época e de um determinado estágio de desenvolvimento 

da disciplina. De forma muito simplista – correndo o risco de chegar demasiado perto da 

borda do rasteiro – a arqueologia histórico-cultural foi importante para a evolução da 

obtenção dos dados arqueológicos e da percepção de uma especificidade do registro 

arqueológico; a processualista para justamente ordenar a massa de informações que é obtida 

nas escavações; e a pós-processualista – Contextual e Crítica – para humanizar os dados do 

universo empírico, colocando-os novamente em contextos sociais e mostrando o papel ativo 

do trabalho do arqueólogo na sociedade. 

Esse potencial quase infinito de abordagens do registro arqueológico tem que ser construído 

sobre uma teoria substantiva, a qual ordenará as escolhas e comporá um quadro adequado de 

teorias arqueológicas ajustadas para a análise do tema. 

Tendo dito isso, e em razão de minha formação acadêmica, deixo explícita a teoria que 

sustenta essa tese: o materialismo histórico, o qual será definido no corpo da tese. 

Muito mais do que uma definição apriorística – pois acabaríamos elencando uma ou outra 

característica geral e abstrata que não se encaixaria com nada na tese – cabe agora colocar 

uma pergunta basilar que ajudará a formalizar a construção da teoria arqueológica materialista 

histórica ajustada para o objeto em foco. 

 

Qual história? 

O conceito de história é aqui o primeiro filtro de ajuste da teoria arqueológica. De forma 

muito simplificada, mas que representa uma linha de clivagem extremamente poderosa, 

história aqui é a análise dialética do desenvolvimento dos modos de produção, entendidos não 

somente como a produção de bens, mas também como as formas sociais de produção e 

reprodução da sociedade (MARX, 1993, p.39-53). Essa definição poderia causar veementes 

protestos dos partidários de ambas as extremidades do pensamento político, mas minha 

intenção aqui não é chocar ou maravilhar, mas balizar. Evidentemente a História não pode ser 

definida com algumas poucas palavras, mas há que se estabelecer parâmetros, pois na maior 
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parte dos textos de arqueologia não há qualquer referência a esse respeito. E esse é o maior 

problema em seguir uma ou outra corrente teórica arqueológica. 

Essa discussão seria extremamente difícil se tratássemos aqui dos trabalhos de arqueologia 

que abordam períodos anteriores à Conquista, mas vamos nos concentrar na arqueologia de 

contextos pós-1492, quando sociedades européias se encontram com as americanas. Há 

praticamente um consenso – bastante saudável – de que o termo pré-história está carregado de 

preconceito, pois admite que povos sem escrita também não teriam história, mas algo amorfo, 

que vem antes. Assim chegamos a outro importante consenso: História não mais tem uma 

associação estrita com a capacidade de produzir símbolos gráficos que representem palavras. 

Mas o consenso termina por aí. Desse ponto em diante temos um quadro que apresenta apenas 

umas poucas exceções e coloca as correntes teóricas arqueológicas histórico-culturalista e 

processualista no mesmo patamar. Quando os trabalhos trazem reflexões a respeito da teoria 

arqueológica, a História aparece como a sucessão dos fatos jurídicos e políticos relacionados 

aos grandes personagens, o que genericamente seria classificado como historicismo. A 

História soa para o leitor como os fatos dispostos ao longo do tempo simplesmente porque ela 

é tomada como uma realidade dada, algo que aconteceu e pronto. Não existe uma 

preocupação em construir a história, mas de, no máximo, confirmá-la ou refutá-la. 

Essa situação só se modifica nos trabalhos vinculados à arqueologia social e a arqueologia 

pós-processual, notadamente na sua vertente Crítica (BAVA-de-CAMARGO, 2002), pois 

ambas foram desenvolvidas a partir de teorias substantivas. 

Vale ressaltar que aqui está se tratando da contribuição das correntes arqueológicas para a 

teoria utilizada na tese através da análise do embasamento substantivo dessas correntes 

teóricas. Não se trata de descartar os resultados dos trabalhos arqueológicos histórico-

culturalistas ou processualistas, os quais são muito amplos e variados.  

Exemplo claro disso é a base de dados dos trabalhos de Mark Leone em Maryland, 

principalmente em Annapolis (LEONE, 1998; LEONE ET AL., 1995). Embora o autor seja 

um dos propagadores da arqueologia crítica nos EUA, grande quantidade dos dados que ele 

utiliza em seus trabalhos foi obtida muito antes de qualquer possibilidade de aceitação de uma 

abordagem associada ao pensamento de esquerda naquele país, seja porque, na época das 

prospecções, estavam no auge as influências de Talcott Parsons nas ciências humanas 
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(GIDDENS, 1998), ou porque o materialismo histórico, fortemente associado à sedição 

comunista na Land of Freedom representava o perigo vermelho. Essas informações sobre 

escavações foram processadas a posteriori dentro de uma visão crítica da arqueologia graças a 

uma característica peculiar do registro arqueológico: existir, fisicamente, independente da 

mentalidade do pesquisador. Assim, a coisa, ou contexto arqueológico é dissociado do 

pesquisador, o qual está imerso em um contexto social. O papel do pesquisador é justamente 

entender o contexto arqueológico, mas ele só pode ter esse entendimento a partir da 

explicação das coisas por meio da sua realidade social. Nesse ponto concordam arqueólogos 

sociais, contextuais e críticos, a despeito de suas diferenças, os primeiros mais voltados a 

aspectos infraestruturais, os outros a aspectos superestruturais, falando de forma bastante 

genérica. 

Teoria consolidada e escavações meticulosas por si só não valem sem uma metodologia que 

guie o pesquisador ‘através das árvores’ no sentido literal da palavra em grego. Essa 

metodologia é a maneira pela qual o pesquisador vai transitar entre a teoria e a realidade 

observada. Uma vez que essa metodologia depende do universo social no qual está imerso o 

pesquisador, vai depender tanto de suas preocupações com o objeto, quanto das preocupações 

de seus pares, o que significa que não pode existir uma metodologia definida que será 

aplicada em uma gama de casos, mas construções metodológicas determinadas pelas 

condições do trabalho. A outra parte do processo depende da influência dos resultados dos 

trabalhos sobre a própria teoria substantiva, tarefa a qual a arqueologia nunca se dedicou, 

tendo chegado mais próximo disso com a arqueologia social, mas sempre reticente em tentar 

transcender o marxismo ou uma vinculação política do materialismo histórico marxista20.  

Um exemplo alegórico de possibilidades da arqueologia na construção da teoria substantiva é 

observar a base material dos estudos de Marx ou Weber. Independentemente das exacerbadas 

diferenças que muitos estudiosos vêem no pensamento de um ou de outro, as bases de ambos 

estavam na compreensão da história do desenvolvimento econômico (GIDDENS, 1998). Ora, 

a história antiga ou das sociedades iletradas estudada por esses pensadores era não raro escrita 

com base em relatos de escavações arqueológicas, uma história que hoje é muito mais ampla 

graças à continuidade dos trabalhos arqueológicos. Seria então lógico pensar que o acúmulo 

                                                 
20 A argumentação de Bate (1997, p.50-53) sobre o materialismo histórico permite perceber essa nuance. 
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de conhecimento arqueológico levaria à construção de um pensamento teórico muito mais 

refinado se os trabalhos arqueológicos pudessem ser entendidos pelos outros estudiosos, o que 

não acontece dos textos se esconderem atrás do jargão específico e de técnicas das ciências 

exatas. Certamente seria uma bobagem pensar: “se Marx soubesse em seu tempo aquilo que 

sabemos hoje sobre a economia feudal, sua compreensão sobre a história do capitalismo seria 

outra”, mas deveria haver um esforço na atualidade em se transitar da arqueologia para a 

história e para a sociologia – ousando em dizer também para a filosofia – principalmente 

rompendo a triste dicotomia existente entre campo e gabinete, entre os “práticos” e os 

“teóricos”.  

 

Uma vez colocadas essas questões de fundo, sigamos para a constituição do arcabouço 

teórico-metodológico especificamente arqueológico. No próximo tópico não será possível 

fugir da compartimentação positivista, mas, ao final dele e no decorrer da tese se pretende 

compor e decompor uma arqueologia que transcenda minimamente essas barreiras. 

 

Arqueologia marítima 

A arqueologia marítima está voltada para o estudo da relação do ser humano com os cursos 

d’água, estando aí abrangidos os aspectos materiais e simbólicos dessa relação, expressa tanto 

em jazidas submersas, emersas ou na interface desses ambientes. Assim, tem-se na 

arqueologia marítima uma forma de investigação mais abrangente do que em outros ramos 

“úmidos”, a saber, a arqueologia náutica e a arqueologia subaquática, a primeira focada na 

tecnologia naval do material flutuante antigo (circunscrita a um objeto de estudo) e a segunda 

direcionada para os vestígios depositados em ambientes aquáticos (circunscrita a um ambiente 

de atuação).  

Apesar de o termo marítimo ter uma relação direta com o mar, hoje se engloba nele também a 

análise dos vestígios presentes nas águas interiores. Mas é preciso ressaltar que, quando do 

nascimento dessa subdisciplina, nos alvores da Nova Arqueologia – consequentemente, no 

pretenso eclipse do histórico-culturalismo –, o conceito se referia mais estreitamente aos 

vestígios materiais referentes às relações do homem com o mar, tal como apregoava o 
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pioneiro Keith Muckleroy a partir da pressuposição da existência de culturas marítimas, 

distintas e herméticas (BAVA-de-CAMARGO, 2006a). 

Ao longo das últimas quatro décadas, com o distanciamento das arqueologias úmidas das 

atividades de caça ao tesouro e de resgate subaquático, principalmente pela refutação do papel 

coadjuvante de técnica de ilustração da história trágico-marítima, esse campo do 

conhecimento se consolidou como uma forma válida de indagação a respeito de uma 

sociedade a partir da interação entre o ser humano e a água. Isso significa, em resumo, uma 

inversão na polaridade do questionamento a respeito da maritimidade: não se procura mais os 

vestígios arqueológicos de uma cultura marítima, mas os vestígios arqueológicos marítimos 

que possam levar a uma melhor compreensão das sociedades radicadas à beira d’água 

(ADAMS, 2002). Essa ampliação do conceito de arqueologia marítima é essencial para a 

análise do contexto aqui em foco, de forma que é importante dar um maior destaque a essa 

questão. 

A definição de Muckleroy sobre arqueologia marítima é “the scientific study of the materials 

remains of man and his activities on the sea” (1979, p.4). Nesse ponto parece não haver 

conflito com a visão atual. Ele surge quando o autor não inclui uma segunda frase “together 

with related objects on shore” (p.6). A justificativa do autor para isso é que os grupos 

humanos relacionados às atividades marítimas raramente carregam para seus locais de 

moradia os equipamentos da faina no mar. Além disso, etnólogos e antropólogos marítimos 

incluem esses grupos humanos em seus estudos, o que tornaria obsoleta a interpretação 

arqueológica. Embora tais justificativas pareçam destituídas de sentido mais de 30 anos 

depois do início da estruturação da obra (1974), elas são bastante coerentes em relação ao 

universo intelectual desse autor, dado que para Muckleroy há uma nítida distinção entre os 

diversos campos de conhecimento: existem antropólogos, etnólogos, historiadores, 

arqueólogos e cada cientista possui uma ocupação bem definida, com objeto de estudo 

circunscrito ao escopo da disciplina. Para ele, não há dúvida de que o conhecimento gerado 

pelas diferentes disciplinas deve ser compartilhado entre os profissionais, mas existem claras 

barreiras de atuação (BAVA-de-CAMARGO, 2006b). 

Muckleroy tem, entretanto, a consciência das limitações de sua definição. Para ele a 

arqueologia marítima poderia vir a se tornar uma disciplina a partir do momento em que 
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houvesse uma evolução científica dos estudos na área, quando problemas propostos em 

determinados estudos fossem retomados por estudos que os sucedessem, gerando soluções e 

novos problemas que pudessem ser discutidos de forma ampla e assim por diante, tal como 

numa espiral de conhecimento. À época da elaboração do livro, considerava o autor as 

atividades científicas da arqueologia marítima tributárias do desenvolvimento do aqualung 

(década de 1940), portanto extremamente recentes e que, ao longo dos anos e com o 

desenvolvimento de mais pesquisas, chegar-se-ia a uma estruturação de uma disciplina tão 

consistente quanto à historiografia marítima, por exemplo. Assim é de se supor que 

Muckleroy esperava realmente que sua obra fosse superada ou, pelo menos, complementada 

por uma produção intelectual posterior de mesmo calibre – incluindo aí a sua própria 

produção científica, interrompida precocemente com sua morte em 1981. Definitivamente não 

poderia ele imaginar que, pouco menos de 20 anos depois da publicação de seu livro, a obra 

fosse considerada um “farol solitário” (BLOT, 1999) teórico e metodológico, pois até 

recentemente os estudos de arqueologia marítima – principalmente na vertente náutica – se 

detinham no processo de formação (ambiental e antrópico) dos sítios arqueológicos ou à 

tecnologia da embarcação que deu origem ao sítio, o que está absolutamente de acordo com o 

entendimento do que é a arqueologia por parte dos arqueólogos marítimos europeus e seus 

discípulos.  

É com essa perspectiva derivada não de uma corrente teórica ou metodológica, mas da 

capacidade de perceber o real que o próprio Muckleroy nos faculta a extensão do campo de 

atuação da arqueologia marítima, dando uma possibilidade para a consolidação da 

arqueologia marítima dentro de perspectivas da arqueologia social e da crítica, quando diz não 

ser possível estabelecer uma delimitação temporal para os objetos de pesquisa: vão eles desde 

os primeiros indícios de interação do ser humano com o ambiente marítimo, possivelmente 

recuando há centenas de milhares de anos, ou avançando até nossos dias. Para o autor de 

Maritime Archaeology, a delimitação temporal só pode ser dada pelo universo cultural 

estudado que, em última análise só pode ser decorrente das preocupações do universo social 

em que o pesquisador está imerso.  

No caso dessa tese pretende-se analisar um período de consolidação do capitalismo numa 

determinada região. Isso não é feito a partir da retomada do passado como ele foi, nem 

tampouco imputar ao passado uma dinâmica capitalista, coisa que os Flintstones já fazem de 
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forma caricata (e nada despretensiosa). É enxergar um passado capitalista a partir da nossa 

perspectiva, que é a de seres imersos – para o bem ou, mais constantemente, para o mal – no 

capitalismo. 

Esse capitalismo – que seria considerado o contemporâneo por Max Weber – é caracterizado 

pelo capital financeiro e industrial que polariza a sociedade entre os detentores dos meios de 

produção, os que vendem sua força de trabalho aos primeiros e aqueles que negociam tanto o 

capital quanto a idéia de capital aos primeiros. Esse processo só pode se sustentar se houver 

demanda crescente pelos produtos pari passu com a produção, daí serem fundamentais o 

crescimento, a regularidade e a capacidade de distribuição da produção aos mercados 

consumidores. Esses mercados consumidores, assim como a produção, não existem por si só, 

eles são criados e transformados. Duas das formas encontradas nos séculos XIX e XX para 

essas conquistas são a literal, que é a aquisição de novos territórios à força, ou a comercial, a 

que será abordada neste trabalho. 

Em termos materiais a difusão desse capitalismo se traduz pela dispersão de estruturas, bens e 

locais por um vasto território que engloba diversos compartimentos ambientais e que é muitas 

vezes, descontínuo.  

O resultado dessa configuração é que certos contextos arqueológicos da retroterra só podem 

ser entendidos se forem levadas em conta suas intrínsecas relações com o mar: a São Paulo 

Railway e o crescimento da cidade de São Paulo a partir da segunda metade do século XIX 

nunca poderão ser satisfatoriamente compreendidos sem a análise das transformações do 

porto de Santos, por exemplo. No sentido inverso, evidências materiais situadas em áreas 

marítimas nem sempre representam uma realidade marítima, pois, em última análise, sua 

funcionalidade não depende da proximidade com o mar, das suas condições náuticas ou da 

tradição de marinharia, mas sim de pólos econômicos e políticos que centralizam as decisões 

e os meios de produção. Esse é o caso de Cananéia: apesar de seu porto marítimo continuar, 

no início do século XX com boa navegabilidade, distanciou-se gradativamente a cidade – 

excluindo-se o setor pesqueiro – das atividades marítimas na medida em que a produção de 

sua zona de influência começou a ser transportada por via fluvial até Juquiá e, por via férrea, 

desta última cidade até o porto de Santos. 
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Dessa forma, em razão da dispersão dos efeitos do capitalismo por um amplo território 

afastado do mar, é possível estender o cabedal analítico da arqueologia marítima para o 

interior, assim como deve-se estar atento para o fato de que não é porque se está na beira do 

mar que a arqueologia marítima resolverá os problemas teórico-metodológicos do objeto de 

pesquisa. 

Sem dúvida a designação arqueologia marítima torna-se estranha quando lidamos com 

contextos distantes do mar, mas devemos ter em mente que não são exclusivamente fatores 

ambientais locais que determinam os vestígios materiais relativos aos modos de produção. Se 

assim o fosse, como explicar uma naumaquia setecentista, em Cuiabá, como ápice das 

comemorações pelo nascimento da princesa da Beira (1794) (MOURA, 1976, p.70-71)? 

Muito mais do que relativizar o termo, é interessante salientar a possibilidade de aplicação – 

pelo menos da temática marítima que ele representa – em contextos distantes do mar.  

Finalizando e resumindo, uma vez que nosso universo cultural expande as possibilidades de 

interpretação da arqueologia até tempos muito próximos a nós, onde o modo de produção 

capitalista está difundido em grande extensão territorial, necessariamente o objeto de estudo 

da arqueologia marítima deve ser expandido, abrangendo áreas e temáticas tradicionalmente 

abordadas pelas arqueologias de ambientes secos que, no entanto, não devem ser jamais 

desprezadas na composição do problema em foco, pois aí incorrer-se-ia no erro inverso. Nesse 

sentido a produção de alguns autores merece destaque, principalmente aqueles inspirados no 

trabalho de F. Braudel e a escola dos Annales (RÖNNBY, 2007; DELGADO, 2006; 

STANIFORTH, 1997) e alguns trabalhos nacionais desenvolvidos nos últimos anos 

(DURAN, 2008; RAMBELLI, 2003) dentro de amplas perspectivas teóricas, mesclando 

história e antropologia marítima. Podem estes trabalhos ser considerados, no mínimo, bóias 

sinalizadoras junto ao “farol solitário” de Mucleroy. 

 

Arqueologia da paisagem urbana marítima 

Uma vez que se está tratando de um ambiente essencialmente urbano, não é possível deixar de 

falar sobre a arqueologia feita literalmente no meio da rua. Pode-se fazer arqueologia na 

cidade, ou seja, escavações de sítios arqueológicos que estão em solo urbano, mas que não 

precisam estar ligados diretamente ao ambiente urbano (uma fazenda que tenha sido 
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engolfada pelo perímetro urbano, por exemplo), mas também é possível fazer arqueologia da 

cidade, quando se trata o próprio meio urbano como um sítio arqueológico (a sucessão de 

pavimentos de uma rua como vestígio, por exemplo). Para realizar esse último tipo de 

pesquisa é imprescindível atentar para o próprio processo de urbanização. Em suma, é o 

processo de modificação do espaço da cidade que se constitui como agente formador dos 

sítios arqueológicos (STASKI, 2002)21. 

A forma de utilização coerente da arqueologia marítima e da arqueologia urbana depende da 

mediação entre esses campos do conhecimento arqueológico através da paisagem, pois ela é o 

resultado do trinômio navegação/ porto/ cidade. Assim podemos encontrar na arqueologia da 

paisagem ferramentas adequadas para essa abordagem. 

A paisagem pode ser definida como um produto histórico que dispersa pelos lugares (espaços 

resultantes de experiências vividas por um povo) e pelos territórios (espaços resultantes de 

posse forçada, não raro, bélica), de acordo com os momentos e de acordo com as instâncias 

políticas, econômicas, sociais e culturais, estruturas que humanizam esses mesmos lugares e 

territórios (CAMBI ET AL., 1997: 101). Aplicando essa definição para o meio ambiente 

marítimo e estuarino-lagunar, uma paisagem marítima é um produto histórico que dissemina 

pelos lugares e territórios situados na interface terra/ água, estruturas físicas necessárias às 

atividades ligadas à navegação. 

Como conseqüência da definição, a paisagem marítima, além de ter as suas componentes 

fixas, as estruturas físicas ligadas às necessidades de marinheiros e embarcações, possui 

componentes móveis, as embarcações. 

“(...) Uma embarcação é o meio de transporte que liga uma terra à outra e não um 

fim em si mesmo. Apesar de sua estrutura física e de seu modo de condução 

peculiares, ela só existe para ligar uma porção de terra separada por água de outra 

porção de terra. Ainda assim, quem está sobre essa estrutura flutuante – ou quem 

estuda essa estrutura – enxerga às terras a partir de uma “terceira margem”. 

Seguindo essa linha de pensamento, uma rua de comércio numa cidade litorânea 

tem sua continuidade física e social num cais, o qual, por sua vez, tem sua 

continuidade inexorável nos bolsões de lixo submersos, formados pelo descarte 

                                                 
21 Essa perspectiva se desenvolveu a partir da publicação do caderno especial da Society for Historical 
Archaeology intitulado Living in the City (1987), organizado por Staski. 
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dos dejetos das atividades diárias da tripulação de uma embarcação que ao cais 

tenha estado atracada. E essas extensões materiais vão até mesmo aos naufrágios 

próximos, uma vez que esses navios que constituem esses sítios de naufrágio 

podem ter partido desse cais, com mercadorias negociadas na rua de comércio ou, 

inversamente, podem ter tentado chegar ao cais com mercadorias destinadas à rua 

comercial em questão.” (BAVA-de-CAMARGO, 2005-2006). 

Uma vez que se esta tratando de tipos de embarcações que não estão mais ativas ou que já não 

existem mais, informações sobre elas só poderão ser encontradas em navios-museu ou em 

sítios submersos. Dessa forma, para a análise das paisagens que compõem os ambientes aqui 

em foco, há que se empregar os métodos – neste caso específico entendidos como conjuntos 

coerentes de técnicas – da arqueologia náutica e subaquática, estando a primeira voltada para 

o estudo de um objeto específico (embarcações) e a segunda para um tipo de ambiente 

determinado (quaisquer zonas afogadas). 

 

Deve-se abrir um parêntese para tratar da arqueologia subaquática22. A mais singela 

explicação do conceito de arqueologia histórica, ou seja, o estudo dos restos materiais gerados 

a partir da chegada de povos europeus e africanos na América é cheia de meandros e 

armadilhas intelectuais para os cientistas, mas a idéia geral é facilmente captada por qualquer 

pessoa – arqueologia de depois da Conquista. Já o conceito de arqueologia subaquática 

invariavelmente esbarra no imaginário coletivo da caça ao tesouro (RAMBELLI, 2002, com 

referências anteriores). Assim, enquanto um arqueólogo histórico e um pré-colonial são dois 

cientistas que se distinguem apenas por seus objetos de pesquisa, o arqueólogo subaquático é 

considerado um mergulhador aventureiro que sai em busca de tesouros, estando, portanto, 

separado culturalmente de seus primos cientistas, apesar de ter realizado junto com eles a 

mesma faina durante a formação acadêmica. E essa visão fantasiosa e agrocêntrica, embasada 

na rudeza da vida no mar e nos mitos por ela gerados (DURAN, 2008; RAMBELLI, 2003), 

acaba inclusive fundamentando práticas levianas na arqueologia, sendo a mais comum delas o 

uso de mergulhadores comerciais ou recreativos, sem qualquer preparo em arqueologia, em 

                                                 
22 Sobre métodos e técnicas da arqueologia subaquática ver Duran (2008); Calippo (2004); Rambelli (2003, com 
referências anteriores); Bava-de-Camargo (2002); e o manual da Nautical Archaeology Society (NAUTICAL, 
1998). 
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levantamentos subaquáticos. Ora, desde pelo menos o início da década de 1990 que os 

pesquisadores têm dito e repetido ad nausea que a arqueologia subaquática é a mesma 

arqueologia aplicada em terra, mas com técnicas adequadas ao meio físico e executada por 

arqueólogos-mergulhadores (RAMBELLI, 2002; 1998; RAMBELLI ET AL., 2000; 

SCATAMACCHIA, 1994/5). Estes podem e devem ser auxiliados por mergulhadores não 

arqueólogos, que para isso têm que se submeter a treinamento prévio em nível técnico, no 

mínimo. Arqueologia, seca ou molhada, é atribuição de arqueólogo. 

 

Enfim, uma arqueologia dos portos 

No período colonial, o Brasil foi concebido para ser uma Nova Lusitânia, um retrato fiel do 

império. Hoje, basta olhar para o semblante urbano marítimo das cidades brasileiras mais 

antigas – tais como Salvador ou Olinda – para rapidamente associar essas imagens à matriz 

lisboeta, espremida numa baixada exígua e encarapidada nas colinas lindeiras. E o que ligava 

uma terra à outra senão o mar e os navios que transportavam gêneros, pessoas e idéias? E qual 

o último ponto de contato com a metrópole e o primeiro de contato com a colônia? 

Evidentemente, os portos.  

Tomando de empréstimo as considerações de Staski (2002) sobre arqueologia urbana, pode-se 

dizer que há dois tipos possíveis de intervenção arqueológica portuária: pesquisas no porto e 

do porto. No primeiro caso as prospecções e escavações sistemáticas são realizadas na área do 

porto visando qualquer tipo de vestígio arqueológico que possa ser encontrado, desde 

acampamentos pré-coloniais até antigas fazendas. No segundo caso o objeto arqueológico é o 

próprio porto e suas diversas fases de construção e camadas de ocupação. 

Há ainda um outro tipo de trabalho arqueológico, aquele que acaba se deparando com 

estruturas portuárias como conseqüência de intervenções no meio urbano. 

Essa diferenciação entre arqueologia do porto, no porto e com porto é bastante simples, mas 

fornece um importante delimitador dos trabalhos que servem para o embasamento 

metodológico da tese: trabalhos que tenham os portos como objetos de pesquisa são mais 

facilmente incorporados, enquanto os outros dão subsídios para questões técnicas ou 

comparativas. Isso se explica pelo fato desses trabalhos (no e com porto) não apresentarem 

uma consciência explícita de que, uma vez tendo sido evidenciadas estruturas portuárias, 
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alguns parâmetros relativos às pesquisas de um sítio arqueológico de interface devem ser 

adotados. 

Seria inviável aqui tentar elencar exaustivamente os trabalhos brasileiros realizados nos portos 

e arredores, pois praticamente toda a intervenção realizada na beira d’água, em ambiente 

urbano, acaba sendo feita em ambientes portuários que, por sua vez revelam vestígios de 

outros portos. Entretanto, há que se destacar algumas iniciativas levadas a cabo nos últimos 

30 anos, nem todas elas dedicadas exclusivamente à arqueologia: Manaus; 23Belém (2007)24; 

Porto Alegre (TOCCHETTO & THIESEN, 2007); Recife (2007)25; Rio de Janeiro26; Santos 

(MAXIMINO, 1997; DOCUMENTO, 2003; GONZALEZ, 2007). 

Deve-se atentar para o fato de que muitos outros estão em desenvolvimento em razão das 

pesquisas de arqueologia voltadas para as necessidades das obras de ampliação e readequação 

dos portos organizados27. 

Tratando especificamente dos trabalhos portuários do vale do Ribeira, um programa de longo 

prazo foi estabelecido, ainda nos anos 1990, para a região do porto Grande, no centro da 

cidade. Desde então foi evidenciado o principal cais de alvenaria de pedra do porto (aterrado 

em 1967), o qual foi incorporado, juntamente com um rebocador da década de 1940, aos 

equipamentos de revitalização da antiga orla marítima de Iguape (SCATAMACCHIA, 1994; 

2003; RAMBELLI, 1998; SCATAMACCHIA ET. AL., 2001). 

Ainda em Iguape, um segundo programa de longo prazo de escavações e revitalização do 

patrimônio foi estabelecido para o antigo porto da Ribeira, o porto fluvial onde anteriormente 

à abertura do Valo Grande ocorria o transbordo de mercadorias (SCATAMACCHIA, 2003; 

PRESTES, 2004). Até agora foram evidenciadas estruturas de uma antiga igreja, edificações à 

beira d’água (armazéns, fábricas, muros, etc), mas ainda não se conseguiu avançar em termos 

desse patrimônio ser apropriado para uma revitalização abrangente da área. 

                                                 
23 Trabalho desenvolvido pela empresa Zanettini Arqueologia em 2002 com vistas à localização do forte de São 
João. 
24 Comunicação apresentada no 1º. Simpósio Internacional: Arqueologia nas Américas: ocupações litorâneas, 
barcos e navios, portos e áreas portuárias. Data: 24 a 26 de outubro de 2007. Local: Solar do Rei, Itaparica, BA.  
25 Idem. 
26 Escavações realizadas durante o restauro do largo do Passo na década de 1970. 
27 É o caso do porto de Salvador, o qual deve sofrer intervenções arqueológicas subaquáticas em 2009 (Gilson 
Rambelli, com. pes., 2008). 
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CAPÍTULO 2 – Portos e mais portos: o que fazer com eles? 

 

Através das árvores: métodos 

A metodologia, ou talvez a grande linha metodológica desse trabalho é a análise das estruturas 

visíveis – ou sensíveis – e os problemas atuais até a sua gênese de formação no s. XIX. Esse 

processo de desconstrução, reconstituição e compreensão dos ambientes portuários desponta 

da necessidade do arqueólogo interagir com o seu mundo, dele ser um agente influente nas 

decisões de planejamento público e um mediador entre este último e a sociedade, levando em 

conta seus inúmeros estratos e diferenças culturais. Em última instância, com o uso dessa 

metodologia propõe-se o desenvolvimento de algumas ferramentas para que profissionais de 

arqueologia possam gerir as transformações desse ambiente tão peculiar, determinando a 

valoração qualitativa das áreas onde já existe patrimônio cultural material identificado, além 

da estimação do potencial de outras áreas onde não existem evidências sobre o solo ou sítios 

arqueológicos conhecidos. 

E quais são os objetos dessa pesquisa? Como chegar até eles? É indispensável, em primeiro 

lugar, saber como as coisas parecem, como elas podem ser percebidas pelo olhar e demais 

sentidos. 

 

A aparência das coisas 

O avistamento da costa é talvez um dos primeiros sinais de que a jornada marítima de longo 

curso está no fim. Já para a navegação de cabotagem, a qual nunca perde a terra de vista, é a 

silhueta característica do local de destino que indica a hora de aportar. Os primeiros marcos 

visuais do litoral aqui em foco são as grandes montanhas da ilha do Cardoso, os morros da 

ilha do Bom Abrigo, o morrote da ilha comprida e o morro de São João, já em Cananéia. 

Talvez o primeiro sinal humano da paisagem costeira seja o farol da ilha do Bom Abrigo e, 

atualmente, a antena de telefonia celular do centro da cidade. Na planície costeira Cananéia/ 

Iguape existem dois faróis: o já referido do Bom Abrigo, juntamente com o farol da barra de 

Icapara, em Iguape.  
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A barra de Cananéia constitui, até hoje, um fator determinante para os fluxos de embarcações, 

tanto é assim que, de tempos em tempos, surgem idéias para a dragagem e iniciativas de 

balizas com bóias, tendo sido a última delas realizada em 2005. A barra do Ararapira, bem 

mais ao sul, perdeu importância para navegação desde a abertura do canal do Varadouro, o 

qual liga a planície costeira Cananéia/ Iguape à região lagunar de Paranaguá. A barra de 

Icapara, bem mais ao norte é reputada como pior do que a de Cananéia, pois é mais estreita, 

sinuosa e menos profunda. Entretanto, sua utilização não é inviável. 

A navegação das águas interiores é, em comparação à navegação em mar aberto, mais fácil, 

pois a ilha Comprida serve como uma barreira às ondas do mar grosso, formando assim um 

mar interior, o Pequeno. Existem muitas baías e mares interiores a salvo das grandes ondas, 

que não raro atingem de 3 a 4 m de altura na barra de Cananéia, mas é importante frisar que a 

navegação por esse lagamar não é destituída de perigos, uma vez que rochas e bancos de 

areia, assim como o regime dos ventos, provocam freqüentes encalhes e naufrágios.  

As embarcações da região são quase todas movidas por motores à explosão, que demandam 

gasolina ou óleo diesel. São raras as embarcações que operam somente por meio de remo ou 

vela, mesmo àquelas ditas “tradicionais”, de confecção local (canoas monóxilas, por 

exemplo). Os materiais de confecção dos cascos das embarcações são variados: predominam 

os de madeira, alumínio e fibra de vidro. À exceção das balsas e de seus flutuantes, não 

existem cascos de aço na região. 

Já no porto de Cananéia, que é mais caracterizado por um ambiente do que por estruturas 

edificadas em conjunto, barcos de pesca atracam no terminal público, ou no cais das 

principais indústrias de processamento de peixes, ou no cais de pequenas peixarias, os dois 

últimos, privados. Todos esses píeres são de concreto e de alvenaria de tijolos. Quando os 

barcos de pesca não estão operando, ancoram nas proximidades desses entrepostos, sempre à 

sombra do morro de São João ou na desembocadura do rio Olaria, onde também se encontram 

algumas embarcações de turismo de maior porte (escunas ou pesqueiros adaptados). Alguns 

pequenos barcos de pesca, os botes, bateras e baleeiras atracam nos barrancos próximos à 

ponte que atravessa o rio Olaria (ao sul das ruas Apolinário de Araújo e Francisco Chaves), 

ponto abrigado e próximo à residência da maior parte dos pescadores, os quais moram em sua 

maioria fora do núcleo urbano original (dito histórico), muitos deles no bairro denominado 
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Carijo. Barcos de pesquisa ou institucionais atracam diante da base do Instituto Oceanográfico 

da USP e da base do Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Esses píeres também são de 

concreto. 

Nessa região, ao sul do rio Olaria, é onde se encontram alguns estaleiros, que são em verdade 

carreiras onde são varados os barcos para serem reparados por carpinteiros ou calafates. Não 

constituem uma empresa ou empresas (pessoas jurídicas), mas congregam profissionais que 

atuam nessa área. Existe um único estaleiro ao norte do Olaria, este sim circunscrito a um 

espaço fechado e destinado à construção tanto quanto a reparos. Fica ao lado da Ceagesp. 

Ainda com relação aos estaleiros, não raro existem barcos sendo construídos em quintais 

razoavelmente afastados dos cursos d’água. Com as facilidades dos transportes automotores e 

dos macacos hidráulicos, ser vizinho ou estar um pouco afastado do mar não é fator 

determinante para impedir uma empreitada desse tipo. 

Embarcações de turismo em geral ancoram e eventualmente atracam, preferencialmente, em 

lado diametralmente oposto aos barcos de pesca, onde há maior concentração de pousadas e 

hotéis e onde fica o píer da Prefeitura, feito em concreto e alvenaria de tijolos, próprio para 

receber barcos de bordo alto.  

Barcos de veranistas vão para as marinas ou são guardados em um bem estruturado clube 

náutico e em imensas e sofisticadas garagens particulares, isoladas de todo o resto das 

embarcações e diante das mansões de seus proprietários.  

As balsas de ligação com a ilha Comprida, ilha do Cardoso (Marujá) e Ariri atracam no porto 

central, dito do Bacharel, adequado para o recebimento de grandes cargas e de grandes 

embarcações, pois é a balsa para o transporte de veículos entre Cananéia e a ilha Comprida o 

material flutuante de maior dimensão que opera na baía. No entorno desse porto também 

encostam embarcações de todos os tipos para rápidas operações de carga e descarga, pois esse 

porto está instalado abaixo da praça central da sede do município. Guardadas as restrições de 

uso demandadas pela operação da balsa, este seria o espaço mais plural de atracação. Sua 

continuação para norte, o muro de arrimo em pedras da avenida Beira Mar (que segue para o 

Norte muito além da extensão da avenida), foi construído ao longo de 40 anos e, durante sua 

execução, parece que sua funcionalidade oscilou significativamente, ora destinado a formar 

um grande berço acostável, ora à contenção do talude da avenida. Em 2007, a prefeitura, com 
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verbas do governo federal, executou a reforma dessa muralha de pedra, legando a essa 

estrutura um papel eminentemente de lazer, dotando o muro de guarda-corpo e mirantes 

destinados à contemplação da paisagem. O píer da Prefeitura e algumas estruturas náuticas 

menores ao seu redor também foram reformadas. 

 

Esse breve relato sobre minha percepção do ambiente portuário de Cananéia e de seu entorno 

é, evidentemente, subjetivo. Um pescador ou um turista definiriam de forma diferente esse 

ambiente. Apesar disso, o relato está embasado em coisas – sejam elas informações, ruínas ou 

estruturas ativas – sensíveis, que podem ser aferidas por qualquer pessoa. E que coisas são 

essas? 

Assim, necessariamente fugindo da subjetividade, configura-se o objetivo geral deste 

capítulo: mostrar quais foram as estruturas, bens e locais, relacionadas aos ambientes 

portuários, que foram registradas no baixo vale do Ribeira, com ênfase na planície costeira 

Cananéia/ Iguape. Como objetivo específico se destaca a seleção, a partir desse grande 

levantamento, das estruturas, bens e locais que podem explicar a dinâmica das atividades 

portuárias no período enfocado pela tese. 

Essa tarefa foi realizada pela simples observação e cadastro dos elementos materiais, 

primeiramente em macro-escala (regional) e, num segundo momento, em micro-escala (local). 

O levantamento regional obedece aos princípios desenvolvidos no programa Carta 

Arqueológica Subaquática do Vale do Ribeira. 

 

A Carta Arqueológica Subaquática do Vale do Ribeira (CASVR): continuidade 

A Carta Arqueológica é a versão cartográfica da forma mais básica de inventário de estruturas 

e vestígios culturais materiais, com o diferencial de ser aqui voltada para os bens submersos 

ou que tenham grande afinidade com o ambiente aquático.  
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Os tipos de sítios investigados pela arqueologia marítima e que, portanto, fazem parte da 

Carta são uma ampliação28 da classificação estabelecida por Rambelli (2002, com referências 

anteriores) para os sítios arqueológicos subaquáticos. 

Sítios de naufrágio: apesar de se entender que naufrágios são quaisquer vestígios de cultura 

material que, por um motivo ou outro tenham soçobrado, essa nomenclatura é reservada aos 

sítios arqueológicos formados por restos de embarcações submersas.  

Sítios de depósito: como o próprio nome sugere, são formados por conjuntos de vestígios 

depositados no leito dos corpos d’água. Este tipo se subdivide em dois – o ritualístico, que 

envolve intencionalidade e estreita relação com o universo simbólico, freqüentemente 

associado à religiosidade; e o de depósito propriamente dito29, simples locais de descarte de 

lixo ou abandono de bens (intencional ou acidental). Exemplos dos sítios ritualísticos são os 

restos de cultura material encontrados nos cenotes do México (BLOT, 1996). Note-se que 

essas oferendas não eram simplesmente jogadas num poço qualquer, mas intencionalmente 

depositadas num corpo d’água com profundo significado simbólico para as culturas da região.  

Exemplos dos sítios de depósito comuns são as áreas de ancoragem, ancestrais lixeiras para a 

gente do mar. Quando uma embarcação larga o ferro, todo o lixo produzido pelas atividades 

rotineiras é descartado na água30, seja o ancoradouro onde for – rio, mar, estuário – pois na 

água ele desaparece, bem como seu mal aspecto e cheiro.  

Sítios terrestres submersos: são aqueles que, por um motivo ou outro (eventos geológicos ou 

antrópicos relacionados à dinâmica hídrica) se encontram submersos.  

Sítios de interface: foram deliberadamente estabelecidos tanto em meio terrestre quanto no 

subaquático. Um cais de atracação é construído para ligar a terra à embarcação, mas para 

chegar até esta última, parte de sua estrutura tem que estar em meio líquido. Assim um cais 

possui fundações tanto em terra, quanto no leito marinho, demandando prospecções nos dois 

ambientes para a realização de um estudo completo. 

                                                 
28 Discussões científicas ocorridas dentro do CEANS/ UNICAMP, a partir de 2004, levaram à adoção de uma 
classificação mais específica para cada tipo de sítio estudado (BAVA-de-CAMARGO, 2008). 
29 Denominado simplesmente depositário, ou depositário ordinário, ou depositário comum, como se queira. O 
importante é que esteja clara a distinção conceitual entre o depositário e o depositário ritualístico. 
30 Nos dias de hoje a consciência e a legislação ambiental tornaram essa prática ou regulada ou proibida, mas 
velhos hábitos demoram a desaparecer. 
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Sítios subaquáticos ou de interface emersos: são estruturas que se encontravam depositadas 

ou construídas parcial ou totalmente dentro d’água, mas que, no momento de sua exumação, 

estavam em terra firme. Essa situação normalmente ocorre quando a linha de costa avança 

sobre os corpos d’água (aterro do porto Grande de Iguape, por exemplo) ou quando artefatos 

flutuantes são trazidos para a terra intencionalmente ou não, tal como no caso de uma 

embarcação carregada terra a dentro por um ciclone.  

Estruturas portuárias são classificadas como sítios de interface, mas os ambientes portuários 

podem conter todos os tipos de sítios arqueológicos elencados acima, obrigando o arqueólogo 

a desenvolver uma pesquisa de amplo escopo tanto em terra quanto embaixo d’água, com 

base na arqueologia subaquática. 

 

A idéia de carta arqueológica é bastante antiga, remontando talvez às primeiras iniciativas da 

disciplina. No caso do Programa Arqueológico do Baixo Vale do Ribeira, a primeira Carta 

surgiu entre 1997-1998, baseada em levantamentos realizados desde meados dos anos 1980 e 

sistematizados nos anos 199031. Englobava ela os sítios emersos e submersos localizados em 

Iguape, área central do Programa até então, sem definir uma temática específica, expressando 

graficamente todos os sítios arqueológicos que tivessem sido encontrados e registrados. 

Foram desdobramentos dessa perspectiva de levantamento macro-espacial algumas das 

dissertações de mestrado e teses de doutorado ligadas ao Programa. Dentre elas destaca-se a 

dissertação de Bonetti (1997) que aborda estudos de caso sobre sambaquis dispersos numa 

ampla área hoje emersa; a de Rambelli (1998), que apresenta estudos de caso sobre a 

arqueologia subaquática tendo como base três tipos de sítios parcialmente submersos de 

Iguape; e a de Franchi (1999), sobre os engenhos de arroz da mesma localidade. Para 

Cananéia existe a dissertação de Bava-de-Camargo (2002), a qual, dentre outros objetivos, 

procura levantar quais foram as estruturas defensivas da planície costeira Cananéia/ Iguape; a 

dissertação de Calippo (2004) a qual aborda os sambaquis da ilha do Cardoso e suas relações 

com o meio ambiente submerso e de interface – inclusive com a localização de novos sítios, 

incrementando o rol de sítios de UCHOA & GARCIA (1976) –; e a tese de doutorado de 

                                                 
31 A origem desses amplos trabalhos de prospecção, contudo, é mais antiga, remontando a meados da década de 
1970, quando UCHOA & GARCIA sistematizaram o levantamento de sambaquis na região de Cananéia e ilha 
Comprida (1976). 
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Demartini (2003), que apresenta um levantamento de diversos sítios da ilha do Cardoso e as 

possibilidades de seu uso social dentro do esquema de uma unidade de proteção ambiental. 

Embora todos os trabalhos aqui elencados possuam uma dimensão muito mais ampla, sua 

gênese está justamente no – aparentemente – simples processo de levantamento e 

mapeamento de sítios e vestígios arqueológicos. 

Fora do âmbito do Programa Arqueológico do Baixo Vale do Ribeira foram realizados 

levantamentos extensivos voltados para o fornecimento de subsídios para novas políticas de 

preservação e gestão de parques e reservas dos vales do Ribeira e Paranapanema 

(SECRETARIA, 2006 a e b). 

O projeto de Carta Arqueológica de sítios submersos para o Vale do Ribeira surgiu como um 

produto definido em 2001, quando o arqueólogo Francisco Alves apresentou a sistematização 

dos parâmetros adotados por ele e sua equipe desde os anos 1980 em Portugal. A idéia foi 

logo aceita entre os alunos e pesquisadores do Programa e se tornou uma parte importante da 

tese de doutorado de Gilson Rambelli (2003), muito embora já houvesse em sua concepção 

inicial a idéia de ampliar a localização de sítios. 

De início ela tinha um escopo mais restrito, pois englobava principalmente sítios submersos e 

referências de bens soçobrados. Com o desenvolvimento dos trabalhos de Rambelli (2003), 

Demartine (2004), Calippo (2004), Duran (2008), Bava-de-Camargo e Guimarães (2009) e 

melhor compreensão do que é a Arqueologia Marítima32, o cadastramento adquiriu uma 

dimensão mais abrangente, incluindo bens que ainda não haviam passado completamente para 

o mundo da arqueologia e que faziam parte do universo social, que ainda eram componentes 

ativos na sociedade. 

O instrumento principal da Carta era então uma ficha de catalogação das informações. Foi 

desenvolvida com o auxílio de Francisco Alves também em 2001 e aplicada pela primeira vez 

na tese de Rambelli. Seu preenchimento, entretanto, exige um arquivamento e processamento 

contínuo e sistemático (revisão dos dados e aprofundamento das informações) só possível 

quando há pessoal dedicado tempo integral às atividades, de forma que, para essa tese, 

                                                 
32 O desenvolvimento de abordagens embasadas na arqueologia marítima tornou-se possível graças a uma longa 
reflexão sobre o tema, desenvolvida primeiramente por Gilson Rambelli em sua tese (2003). Deve ser ressaltado 
que os temas ligados a arqueologia marítima tiveram especial avanço a partir dos cursos ministrados por P. P. 
Funari e Rambelli na UNICAMP, em 2006. 
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utilizou-se uma listagem que funciona como um pré-registro até as informações sejam 

processadas e a ficha seja preenchida. Essa planilha simplificada surgiu como resultado das 

necessidades de observação de uma realidade material complexa ora ativa, integrada à 

sociedade, ora inativa, jazendo no universo da arqueologia... e por vezes arqueológica e ativa, 

como será visto em alguns casos! 

 

A observação da realidade flúvio-marítima e seu registro 

Em linhas gerais a observação se deu em dois níveis: um de macro-escala, em que foram 

levantadas e registradas estruturas portuárias – e seu entorno urbano – nas mais diversas 

localidades do vale do Ribeira; e outro de micro-escala, ou de detalhe, em que foram 

registradas estruturas relacionadas às atividades portuárias urbanas no centro expandido da 

sede do município de Cananéia. Uma vez que se está tratando de Arqueologia, não foram 

registradas manifestações essencialmente imateriais – procissão marítima de Nossa Senhora 

dos Navegantes, por exemplo –, muito embora elas venham a contribuir para a compreensão 

do assunto no desenrolar da tese. 

O levantamento e registro das informações, tanto na macro quanto na micro escalas leva à 

formulação de uma listagem de estruturas, bens ou locais que não pode ser automaticamente 

incluída na Carta Arqueológica, embora esse seja de fato o início do processo cartográfico. 

Para a inclusão da estrutura na Carta, faz-se necessária a averiguação de sua relevância para 

explicar processos históricos que hoje apresentam apenas tênues resquícios. Em certos casos, 

a antiguidade da estrutura/ bem/ local basta para sua inclusão, uma vez que ela por si só 

representa tanto processos sociais ancestrais, bem como populações etnicamente diversas das 

que hoje ocupam a região (povos sambaquieiros, indígenas tupis, europeus recém-

desembarcados etc.). Para outros casos, há que se examinar a coisa mais detalhadamente. A 

inclusão de estruturas relativas às atividades extrativistas, que desde há algum tempo estão em 

franco declínio na região, quando não extintas, não pode obedecer exclusivamente o critério 

de antiguidade da estrutura. Serrarias ou fornos de carvão, bens de certa forma comuns até a 

década de 1970 (SECRETARIA, 2006a e b), hoje possuem um alto valor explicativo para a 

compreensão de processos históricos que são relativamente recentes, mas que já não são 
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dominantes na dinâmica da região. Portanto, deveriam ser incluídas na Carta Arqueológica 

mesmo que tendo apenas algumas décadas de existência. 

Por sua vez, a inclusão da estrutura/ bem/ local na Carta Arqueológica não significou sua 

automática análise nas pesquisas da tese. Mesmo quando o bem foi considerado relevante 

para ser incluído na Carta Arqueológica, tornou-se necessário um filtro adicional para sua 

abordagem: o bem precisava representar as mudanças ocorridas entre meados do século XIX e 

a primeira metade do século XX no universo portuário e urbano, o que deixa de fora, por 

exemplo, fazendas ou engenhos com instalações portuárias, bens absolutamente relevantes 

para o contexto, mas que exigem um olhar detalhado que foge ao escopo deste trabalho. Ou 

seja, e resumindo: de uma grande listagem obtida, incluiremos na Carta Arqueológica 

Subaquática do Vale do Ribeira apenas algumas estruturas, notadamente as muito antigas ou 

aquelas que propiciem um melhor entendimento de atividades abandonadas ou em forte 

declínio. Dessas, apenas um pequeno número de estruturas, bens ou locais, aqueles 

nitidamente ligados a portos e aglomerados urbanos, será objeto de estudo individual neste e 

no próximo capítulo. 

 

As técnicas de levantamento e cadastramento de estruturas, bens e locais flúvio-

marítimos 

Começou-se pelo mais simples e lógico: o levantamento bibliográfico. Tal como na minha 

dissertação de mestrado, adotei a postura de colocar num mesmo patamar de equivalência 

tanto as estruturas averiguadas em campo quanto àquelas descritas pela literatura. Essa 

decisão mostrou-se bastante adequada, pois quando confrontadas as fontes escritas e, às vezes, 

as orais, com as evidências de campo, foram grandes as correspondências.  

Como técnica geral para todos os municípios do vale do Ribeira que foram examinados – 

Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Registro e 

Sete Barras –, foram executadas três tarefas simples, básicas para qualquer levantamento de 

macro-escala, mas mais comuns em projetos desenvolvidos na arqueologia voltada às 

necessidades de mercado: 1-registro fotográfico digital das estruturas; 2-georeferenciamento 
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das mesmas através de aparelho GPS33 e registro gráfico em planta; 3-levantamento de 

documentação textual e iconográfica existente no local prospectado.  

Já em Cananéia foi realizado um registro mais minucioso, especialmente na sede do 

município: além de se ter despendido mais tempo para a realização das atividades elencadas 

acima, foi realizado um cadastro pontual das estruturas, bens e locais, o que vale dizer que 

tanto as estruturas portuárias, quanto as edificações do meio urbano foram registradas 

individualmente. Neste registro foram anotadas algumas características construtivas, 

cronologia aparente, uso e ocupação, tipo de propriedade, dentre outras qualidades das 

edificações. 

Esses dados sobre Cananéia foram então convertidos em informações gráficas expressas em 

uma planta mais detalhada que a Carta Arqueológica, o que possibilitou o entendimento da 

expansão da zona portuária e da cidade, e que será examinada neste e no próximo capítulo. 

Essa planta tem como base o levantamento de 1996/ 7, na escala de 1:1.000, do Instituto de 

Terras do Estado de São Paulo (ITESP). O cadastramento das edificações foi feito através da 

anotação do endereço do imóvel na via pública e sua correlação com o número de lote, pois a 

numeração da via nem sempre está sistematizada ou evidente na fachada das edificações. Já o 

levantamento das estruturas portuárias foi realizado com trena, bússola e GPS, sem o uso de 

outro instrumento. Resultou desse cadastramento o estabelecimento de quatro divisões da 

Zona Portuária de Cananéia: Sul, Central, Norte e Interior (prancha 4). Cada estrutura 

localizada ganhou uma denominação e um número, apresentados nas planilhas específicas. 

Nas pranchas 1 a 3 são apresentados os resultados do levantamento efetuado no vale do 

Ribeira. Devido a sua ampla dispersão por um vasto território e às limitações impostas pelo 

tema da pesquisa da tese, muitos registros não serão vistos em detalhes, mas servirão para 

contextualizar as estruturas, bens e locais examinados. 

Passemos então ao levantamento de detalhe. 

 

                                                 
33 Buscando sempre que possível um erro menor do que 10 m. 
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As Zonas Portuárias da cidade de Cananéia 

A Zona Portuária Sul (ZPS) 

A ZPS, dominada pelo morro de São João, pelas estruturas relacionadas à pesca comercial e 

industrial, bem como por edificações institucionais, aparenta ser de ocupação recente, de 

meados do século XX, à exceção das faldas do morro de São João. Neste último local, loteado 

em grandes porções de terrenos, hoje existem algumas residências, peixarias, pousadas, a sede 

da Sabesp (que não tem fachada para o mar), a base costeira de ensino e pesquisa do Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP), a sede do Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (PEIC), a indústria de processamento de pescados Miami, o rio Olaria e a ponte 

sobre esse rio (prancha 5). 

A primeira estrutura que merece detalhamento é o morro de São João, também chamado 

Candairó (ALMEIDA, 1952, p.9) (prancha 6). Juntamente com a barra e a ilha do Bom 

Abrigo, é uma das mais importantes estruturas náuticas de origem natural de Cananéia, não 

sendo à toa a sua denominação. À exceção da óbvia relação entre o ambiente afogado e o 

ritual do batismo pela imersão de uma pessoa em um corpo d’água, São João se notabilizou 

por, ainda no ventre de sua mãe, anunciar a chegada do Messias34. Tempos depois, quando ele 

e Jesus já estavam na idade adulta, havia a crença de que João Batista era efetivamente o 

Messias. Quando então seus discípulos estavam em dúvida sobre quem era o verdadeiro 

Messias, apontou João para Jesus Cristo, ficando notabilizado por desde tenra idade ter 

indicado o Rumo Certo35. No primeiro verso da oração a São João se destaca a frase 

“endireitai os caminhos do Senhor...”, de forma que a denominação do morro, visível a 

quilômetros de distância de praticamente todos os pontos do Lagamar e do entorno marítimo, 

numa ilha com tabuleiros de piçarra que têm por volta de 20 m de altura (geralmente ficando 

entre 5 e 6 m), significa muita coisa. É o morro de 137 m de altura (ALMEIDA, 1961: 210, 

com referências anteriores), amparado pelo Morrete da ilha Comprida (47 m do nível do mar), 

que guia os mareantes pela região até o aglomerado humano mais expressivo. 

Um morro visível de um raio de muitos quilômetros também permite uma visão excelente das 

terras e águas sobranceiras. As imagens 1 e 2 da pranchas 6 deixam nítido isso. Do topo do 

                                                 
34 Evangelho de Lucas, 1:41-43 
35 Evangelho de Jó, 1,29 
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morro tem-se uma visão privilegiada da ilha do Bom Abrigo, da ponta do Itacurussá, da boca 

da barra de Cananéia e, consequentemente, das suas margens, ao norte formada pela praia da 

Trincheira e ao sul pela ilha do Cardoso, o que permite o monitoramento de todo o tráfego 

marítimo da região e da rota norte-sul. Entre o final do período colonial e início do imperial, o 

morro constituía um dos nove pontos de parada militar – vigia – do sistema defensivo da 

planície costeira Cananéia/ Iguape. E devido a sua situação estratégica, cogitou-se a 

edificação de uma fortificação (BAVA-de-CAMARGO, 2002). Tempos depois, já no final do 

século XIX, serviu como posto de vigia da esquadra da Revolta da Armada (1893-1895) e 

como suporte ao cruzeiro da cidade, feito com o mastro maior da barca norueguesa Agra 

Harendal (CASVR 48, pranchas 2 e 3). Também serviu de ponto de vigia durante a revolução 

Constitucionalista de 1932 (ALMEIDA, 1952, p.9). 

Por outro lado, o fato de ser visível ou permitir a visão de uma grande extensão de terras 

causava efeitos opostos naqueles que gostariam de não ser vistos ou de se manter o mais 

longe possível do local. Só é possível imaginar que, no início da colonização, ainda no século 

XVI, quando diversos povos lutavam pela conquista da região, o morro demarcasse um 

assentamento do qual dever-se-ia guardar distância. Na mesma linha, uma hipótese para a 

fundação de Marataima – a primeira Cananéia –, na ilha Comprida, um local desprovido de 

pedras e argila para a construção e sem água potável em grande parte do ano, gira em torno do 

fato dos antigos colonos luso-indígenas não poderem ocupar a melhor e mais visada área em 

razão de ficarem ou muito expostos a ataques inimigos ou do inimigo estar estabelecido 

justamente naquele local36. 

O morro também era fonte privilegiada de matéria-prima. Além das árvores, o morro fornecia 

barro, pedra e água, itens bastante escassos na ilha. Pedra e barro só existem ali e no local 

chamado Aroeira, onde foi construída a ponte que liga a ilha ao continente, na ponta norte da 

ilha (ALMEIDA, 1952, p.6).  

A água das nascentes do morro servia tanto para saciar a sede da população quanto para o 

ofício das lavadeiras. O maior problema era então atravessar a ponte sobre o Olaria 

(ALMEIDA, 1952, p.9), nem sempre em boas condições. Foi em 1888 que se inaugurou o 

                                                 
36 Embora tenha sido caracterizado por uma prospecção extensiva, o trabalho arqueológico da base do IO-USP 
localizou alguns fragmentos cerâmicos que indicam uma ocupação bastante antiga das faldas do morro, a qual 
certamente transcendia os limites do terreno. 
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reservatório do morro e a primeira canalização, a qual transpunha o rio e enchia o Tanque das 

Lavadeiras e o chafariz, ambos nas proximidades da Figueira.  

Em 1906, constrói-se um reservatório para a captação e distribuição da água para a cidade37. 

Estima-se que nessa data o sistema de tubulações de canos que seguia desde o pé do morro até 

a outra margem do Olaria tenha sido modificado. Em razão da maior demanda de água, as 

tubulações ao sul do Olaria foram substituídas por uma canal artificial, denominado no mapa 

do IGG como rio da Fonte. 

O abastecimento da cidade foi executado dessa maneira até os anos 1920, quando a captação 

passou a ser feita no continente em razão da diminuição da vazão das nascentes – em 

decorrência do desmatamento e da ‘explosão’ das rochas das nascentes – e do aumento da 

demanda (ALMEIDA, 1964, p.499-500). 

Finalmente, o morro de São João proporciona o melhor ancoradouro para as embarcações. Em 

razão de se projetar sobre as águas do mar Pequeno, forma, junto com a foz do rio Olaria, uma 

baía bastante protegida dos ventos do quadrante sul, o que não acontece no mar vizinho ao 

centro da cidade, por exemplo38. Em razão disso é que se pensa que a baía próxima ao morro 

era talvez o principal ancoradouro da povoação até pelo menos o século XVIII e que no seu 

entorno tenha se estabelecido uma ocupação voltada diretamente para a satisfação das 

necessidades das tripulações e embarcações. 

Situado nessa elevação privilegiada está o posto avançado do IO-USP (pranchas 7 e 8). A 

instalação da base costeira se deu nos anos 50 (entre 1952-1953)39, e ela atualmente não 

possui qualquer estrutura que anteceda essa data, mas fotos do acervo da biblioteca da 

instituição mostram que havia duas estruturas bastante antigas no local ainda na década de 

1950, ambas reutilizadas pela nova ocupação do terreno – a bica colonial (prancha 7, imagem 

3)e os alicerces da morada de um dos funcionários da base (prancha 8, imagens 1 a 3).  

Mais informações foram obtidas no detalhe da carta do brigadeiro João da Costa Ferreira, 

publicada por volta de 1815, mas que retrata a ocupação de fins do século XVIII ou início do 
                                                 
37 A canalização de água para consumo da população é anterior, mas a estrutura que hoje está visível na área da 
Sabesp data dessa época, de acordo com data inscrita na casa da administração. 
38 O morro protege contra os ventos do quadrante sul, mas não daquele que vem de noroeste, igualmente temido 
(ALMEIDA, 1964, p.495). 
39 Próximo à base também existia um outro escritório do estado, a Comissão de Estudos do Porto (ALMEIDA, 
1961b, p.482). 
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XIX (prancha 18). Nela podem ser vistas as representações gráficas de duas edificações, uma 

embarcação no seco e duas carreiras de botação40 de estaleiro naval, estabelecidas nas cotas 

de interface do morro de São João com o mar, no terreno que corresponde total ou 

parcialmente à base do Instituto. 

A bibliografia sobre a área indicava que esse antigo estaleiro, também denominado da Paixão 

em razão da pedra homônima41, teria pertencido ao sargento-mor Joaquim José da Costa entre 

as décadas finais do século XVIII e primeira metade do século XIX.  

A despeito do término de funcionamento daquele estaleiro ainda na primeira metade do século 

XIX, a área parece que continuou a ser ocupada ou foi reocupada. Em uma foto da década de 

1920, nota-se uma construção em segundo plano, bastante distante do foco do clichê. Ela está 

implantada no sopé do morro de São João e deve corresponder à Área arqueológica 2, 

detectada na prospecção da base do IO-USP em 2007. Ela só pode ser vista nessa foto e em 

uma outra da mesma época, mas com menos detalhes. Deve ter sido demolida ainda na década 

de 1920, pois não aparece no quadro de 1925 e em nenhuma outra foto que capture aquele 

canto do morro (prancha 8, imagem 4). 

Os resultados das pesquisas no estaleiro serão apresentados mais adiante. Para facilitar a 

análise desse contexto portuário, continuar-se-á com a apresentação do levantamento das 

estruturas da ‘cota positiva’. 

Mais ao norte foram cadastradas estruturas erguidas com blocos de cimento e concreto, 

resultado de uma ocupação bastante recente. Como destaque tem-se o píer da Miami, que há 

pouco tempo (2002-2003) foi reformado e praticamente triplicou de tamanho42 (prancha 9, 

imagens 1 a 3). Diante do píer da ‘Miami’ e ao lado da fábrica existe o recentíssimo mercado 

municipal, o que começou a funcionar neste ano (prancha 9, imagem 4). 

                                                 
40 Estrutura utilizada para tirar e recolocar as embarcações da água. A imagem 4 da prancha 7 pode ser relativa a 
uma corrente antiga utilizada para os serviços do estaleiro, especialmente os de transportar cascos avariados ou 
recém construídos. 
41 Pedra ou aglomerado de pedras sobre o qual estava um argolão de metal (ferro), utilizado nos trabalhos do 
estaleiro. Foi retirado dali e colocado junto ao cais municipal para ajudar na atracação dos navios (ALMEIDA, 
1952, p.10-11). 
42 É o píer antigo, de menores dimensões, que está representado na prancha relativa à ZPS. Há até poucos anos, 
nas instalações hoje pertencentes à Miami, existia também um estaleiro naval. Subsistem as carreiras, ainda 
utilizadas para reparos. 
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De início, somente em uma pequena porção do talude costeiro (menos de 20 m de 

comprimento), próxima à sede do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, foi encontrado um cais 

de saneamento em pedra talhada com assentamento regular (prancha 10, imagem 1), 

características próximas as do cais da avenida Beira Mar, na Zona Portuária Central. As 

estruturas supracitadas poderiam ser contemporâneas, construídas a partir da década de 1950. 

Posteriormente, através da análise das fotos, foram identificados outros trechos de cais em 

pedra talhada que, entretanto, estão muito alterados (prancha 10, imagem 2). Um desses 

segmentos é a base de um píer construído após 1953 (prancha 11, imagens 2 e 4), o que 

confirma a hipótese de que esse cais de saneamento foi iniciado quando da construção do 

entreposto de pesca federal, anterior ao atual prédio da Ceagesp, gradativamente prolongando-

se desde a cabeça sul da ponte sobre o rio Olaria até a plataforma do PEIC, sendo 

descontinuado diante das carreiras da indústria ‘Miami’. 

A atual ponte sobre o rio Olaria é bastante recente, pois nas imagens de 1950 a ponte que 

vemos está um pouco mais para dentro da foz do rio e no nível da estrada que unia o núcleo 

urbano ao pé do morro de São João. Esse caminho carroçável, hoje denominado avenida 

Professor Besnard, fazia uma curva a leste, endireitando-se depois para sul, seguindo o leito 

atual (prancha 11, imagens 1 e 3). A nova estrutura foi erguida mais para fora da foz do rio, 

concretando a foz do curso d’água, um portal de entrada para o interior do território (prancha 

11, imagem 1). Essa estrutura de concreto permite a passagem de embarcações pesqueiras 

motorizadas, onde anteriormente só eram admitidas esguias canoas, bem como suporta o 

tráfego dos caminhões necessários para o transporte do pescado para os mercados 

consumidores. 

É grande a importância da navegação nesse rio salobro e poluído para o entendimento da 

história de Cananéia. Há algumas indicações históricas de que o rio Olaria43, juntamente com 

o riacho Ipiranga, hoje canalizado, constituíam o principal caminho flúvio-marítimo para a 

vila. O posicionamento da Igreja, voltada para o sul e não para leste, onde está o mar Pequeno 

e as facilidades de navegação pelos remansos dos dois rios mostram um outro ambiente 

                                                 
43 Na segunda volta do rio Olaria, da foz para o interior, bem ao sul da Figueira, a profundidade do rio aumenta. 
Numa foto antiga tirada por Paulino de Almeida vemos um bom número de canoas lá aportadas. Outro indício 
que reforça o uso do local para atividades portuárias com embarcações maiores e carregadas é a lenda do Poço 
do Barco, a qual versava sobre um barco propositalmente posto a pique para fugir de um pirata, e que depois foi 
reflutuado junto com seu tesouro (ALMEIDA, 1952, p.11).  
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portuário, intestino, preservado dos ventos e das ondas, semelhante aos portos da matriz 

lusitana, que privilegiavam o afeiçoamento das margens dos estuários que se abriam como 

portas para o mar (BLOT, 2003). 

A ponte sobre o rio Olaria era muito diferente do que a estrutura que vemos hoje (pranchas 13 

a 16). A evolução estrutural dessa obra permite inferir algumas informações sobre a 

navegação, aportagem e construção naval. Na foto de 1927 (prancha 13, YC) praticamente a 

ponte não é notada, parecendo ser muito semelhante à ponte da década de 1950 – uma laje 

que se estende de uma margem à outra, com vão livre, permitindo a navegação pelo rio 

(prancha 21, imagem 3). Já em foto anterior a 1927, vê-se a ponte tal como ela aparece 

representada no quadro de 1925 (pranchas 14, YA; 15, XB e C) – uma estrutura com guarda 

corpo e pilares sobre o leito do rio, o que inviabilizava a passagem das embarcações, talvez 

até mesmo de canoas pequenas. Anteriormente a essa ponte de meados da década de 1920 

havia uma outra, possivelmente uma pequena ponte pênsil, pois podem ser notados pilares de 

sustentação em ambas as margens (prancha 16, YD). Tal estrutura permitiria a navegação 

usual, feita com pequenas embarcações, além do estabelecimento de estaleiros navais na 

confluência do riacho Ipiranga com o Olaria. Esses estaleiros, segundo informações orais44, 

produziriam canoas e funcionaram seguramente na primeira metade do século XX, como será 

visto mais adiante.  

Para se chegar à ponte, entre o término da rua D. João III e início da avenida Prof. Besnard 

nota-se um aterro para minimizar o esforço de vencer o declive do talude e os terrenos 

encharcados das margens do rio. Na foto de 1906 ele aparece bastante definido, mas nas fotos 

da década de 1920 ele já parece um tanto desgastado próximo à ponte (prancha 16, YC). 

O mapa do IGG não mostra qualquer forma de ocupação na área a não ser uma edificação na 

nascente do rio da Fonte, também representada no quadro de 1925 (pranchas 15, YB; 17, 

YA). Nenhum dos galpões representados no quadro (prancha 15, XB) aparece no supracitado 

mapa (prancha 17). Pode-se imputar essa característica tanto ao nível de detalhamento do 

levantamento da década de 1930, que poderia não ter levado em conta estruturas 

                                                 
44 Segundo o sr. Antonio José G. Bettega, antigo morador da região, no entorno da Esplanada da Figueira havia 
diversos estaleiros de canoas, os quais eram simples galpões cobertos com palha (2008). 
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desmontáveis, feitas com cobertura de lona, quanto ao fato delas realmente terem sido 

desmontadas na década de 1930. 

Sobre o galpão em ruínas apresentado no quadro de 1925, na meia encosta do morro, não se 

tem maiores informações (prancha 15, XB). 

Finalmente, o mapa de 1815 mostra o pé do morro ocupado pelas estruturas do estaleiro naval 

já mencionado. O caminho dele até a vila parece seguir mais ou menos o mesmo traçado da 

avenida atual, estando a ponte situada também mais ou menos no mesmo local da ponte vista 

nas fotos de 1950 e de 1906. A representação de seu formato é bastante peculiar, o que indica 

que não só o rio tinha que ser vencido, como também um talude íngreme. A ponte de madeira 

com trajeto anguloso cumpria a função que, um século depois passou a desempenhar o aterro. 

Pensa-se, inclusive, que a estrutura que está representada cartograficamente seja uma pequena 

ponte e um caminho de estivas de madeira para se chegar a ela (prancha 18). 

 

A Zona Portuária Central (ZPC) 

A ZPC apresenta uma complexidade maior, haja vista que sua ocupação foi contínua ao longo 

de, pelo menos, 5 séculos. Em razão disso, optou-se por subdividi-la em 3 porções, 

denominadas ZPC-1, ZPC-2 e ZPC-3 (prancha 19). 

Apesar dessa nítida antiguidade de ocupação, perceptível logo de início pelas casas tombadas 

do entorno, não existem indícios materiais das atividades portuárias antigas, ou pelo menos 

eles não estão na superfície do terreno. No levantamento cadastral e conseqüente cruzamento 

dos dados com as informações bibliográficas e iconográficas, confirmou-se essa tendência. A 

maior parte das estruturas aparentes datava da segunda metade do século XX e as estruturas 

anteriores à primeira metade do século XX deviam estar ou aterradas ou submersas, à exceção 

de partes dos muros norte e sul do porto do Bacharel. 

 

A Zona Portuária Central 1 (ZPC-1) 

Compreendida entre a margem norte do rio Olaria e a viela ao sul do porto do Bacharel e 

estruturada pela avenida Professor Besnard (continuação da via da ZPS), pela rua Dom João 

III e rua Bandeirante, nela estão situados o entreposto de pesca da Ceagesp, um estaleiro 
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naval, duas quadras de casas antigas, bem como as estruturas portuárias a elas anexas, uma 

pequena praça e uma viela que dá acesso ao mar (prancha 20).  

O conjunto de edifícios da Ceagesp (prancha 21) e o estaleiro (prancha 22), que apesar de 

estarem instalados no mesmo lote de terreno, estão fisicamente segregados, são bastante 

recentes. Ocupam, no entanto, a fachada marítima de uma zona urbana antiga, acrescida por 

um aterro que ampliou a área ocupada pelo antigo entreposto de pesca da cidade, inaugurado 

entre 1953-1954 (prancha 21, imagem 3), em data próxima à demolição do mercado do porto 

do Bacharel. Na planta do IGG não está representada qualquer construção no local, fato que 

pode ser atribuído novamente ao grau de detalhe da planta e talvez às características das 

edificações – barracões de madeira e lona que poderiam ser removidos a qualquer instante. 

Anteriormente a isso, tal como se pode perceber na foto de 1927 (prancha 13, YC) e no 

quadro de 1925 (prancha 25, YB), no mesmo local eram desenvolvidas atividades de 

construção e reparo naval. Na foto de 1927 (YD) se percebe uma intensa atividade náutica em 

toda a orla marítima, reflexo da chegada do vapor e da corrida para embarcar as cargas 

durante sua curta estada, normalmente de 8 horas (ALMEIDA, 1952). Diante do estaleiro e 

mais ao norte o processo não é diferente. Na tela de 1925 estão representadas algumas 

construções, dentre as quais um galpão que cobre parcialmente o casco de uma embarcação. 

Há vestígios de embarcações varadas e emborcadas – uma delas parecendo arruinada – no 

flanco sul do estaleiro. 

Imagina-se que e o estaleiro atual seja o sucessor do estaleiro da década de 1920 (prancha 22). 

O antigo estaleiro se desenvolve na década de 1920, justamente quando se iniciam as 

atividades da pesca comercial. Três décadas mais tarde, o entreposto de pesca é instalado no 

mesmo local e, anos mais tarde o conjunto de prédios da Ceagesp o sucede. A partir disso é 

plausível pensar que o estaleiro foi simplesmente transferido de local para dar espaço às 

atividades pesqueiras, passando para o flanco norte do entreposto. 

Na foto de 1906 é possível perceber que não havia qualquer edificação erguida nessa área 

(prancha 16, YC). Percebe-se o íngreme talude e uma área de baixada que poderia servir para 

atividades portuárias mas que, paradoxalmente dificultava essas mesmas atividades por 

afastar muito as embarcações da área edificada da cidade. Quase na foz do rio Olaria são 

vistas quatro ou cinco colunas, posteriormente demolidas ou incorporadas aos edifícios do 
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estaleiro (prancha 27, imagem 1, X e YB). As ruínas de uma edificação tão próxima ao mar 

indicam uma estrutura voltada para operações portuárias que não sobreviveu à passagem do 

século XIX para o XX. Em razão desse aparente antagonismo, que pode ser explicado pelas 

mudanças ambientais ocorridas na foz do Olaria, acredita-se que essa área tenha servido 

primeiramente para atividades portuárias e, posteriormente para a construção e reparo naval.  

A carta de 1815 não mostra qualquer edificação ou estrutura portuária no local (prancha 18, 

centro), mas indica que a área da praça Tancredo Neves, um pequeno triângulo de grama com 

umas poucas árvores e um trailler lanchonete situada na entrada do estaleiro, já foi ocupada 

por uma edificação, desaparecida no século XIX ou nos primeiros anos do século XX, pois a 

foto de 1906 mostra um terreno vazio onde era área construída segundo a carta de 1815 

(prancha 27, imagem 1, YB).  

Imediatamente ao norte da Ceagesp a linha de costa está hoje completamente alterada, pois 

existem píeres e garagens náuticas modernas, pertencentes aos imóveis antigos e seus anexos 

contemporâneos das ruas Dom João III e Bandeirante (prancha 23). Essas estruturas náuticas 

são bastante recentes e encobriram totalmente a antiga fachada náutica que, de acordo com 

fotos das décadas de 1920 e 1930, consistia em muros de contenção da maré e de cercamento 

dos lotes, inexistindo píeres ou trapiches (prancha 26, imagem 1, YA, B e C; imagem 2, YC e 

D), mas deixando antever que aquele espaço era um quintal náutico das edificações. 

Na foto de 1906 alguns outros detalhes podem ser percebidos de forma difusa. A parte norte 

do aterrado que leva à ponte sobre o Olaria forma um entroncamento de caminhos (prancha 

27, imagem 1, YA). Um deles segue para o centro da cidade e constitui o eixo da atual rua D. 

João III; outro descia para cruzar o córrego Ipiranga e atingir a rua Tristão Lobo, constituindo 

o eixo da atual rua Capitão Ernesto Martins Simões. Um terceiro, hoje desaparecido, segue 

por um corte no talude e desce até a área de baixada, bordejando a interface do terraço 

marítimo com as porções alagadiças, terminando onde hoje existem as estruturas náuticas das 

edificações à beira mar. 

Na mesma foto se vê uma língua de terra, que pode ser resultante do assoreamento, um aterro 

proposital, ou ainda o resultado dos dois eventos na costa fronteira à rua Dom João III (YC). 

Essa porção de terreno vai ser completamente ocupada somente várias décadas mais tarde, 

com a construção da Ceagesp. Supõe-se que o local foi, desde a segunda metade do século 



 82 

XVIII, aproveitado, afeiçoado e construído para comportar atividades náuticas e portuárias. 

Paulino de Almeida aponta que, de acordo com a tradição, dizia-se que a cadeia (e, como 

conseqüência, a câmara), ficava na porção sul da atual rua D. João III (ALMEIDA, 1965, 

p.465). Uma vez que os camaristas eram responsáveis pelo controle portuário, pode-se aventar 

a hipótese que um importante porto da vila ficava justamente neste local. 

A imagem mais antiga que se tem da ZPC-1 é o desenho de José Custódio de Sá e Faria 

(1776) que mostra o local em primeiro plano (prancha 27, imagem 2), mas apresenta um 

grande problema. A partir da ilustração não é possível saber as quadras 20 e 21 já estavam 

consolidadas ou se existiam apenas algumas das edificações, notadamente àquelas próximas 

ao centro da vila. De acordo com o processo de tombamento do Condephaat, aquelas 

construções seriam realmente posteriores às da fachada oeste da rua, mas somente escavações 

detalhadas poderiam confirmar isso. 

 

Zona Portuária Central 2 (ZPC-2) 

Essa zona é dominada pelo grande cais de pedra que se estende por 600 m desde a Viela II, 

correndo ao longo da avenida Beira Mar e entrando na ZPN, até terminar na extremidade 

norte do terreno do antigo hotel Glória. Esse cais e estruturas anexas, no entanto, foram 

construídos em diferentes períodos: a porção norte, ao longo do antigo hotel, é dos anos 1970. 

A porção mais antiga dessa muralha vai da rampa ao sul do porto do Bacharel até o píer 

defronte à prefeitura (“T” da Prefeitura). É também por esta razão que se resolveu abordar um 

segmento da muralha no tópico relativo à ZPC-2, o outro no da ZPC-3 e, por fim, também na 

ZPN (prancha 28). 

Anteriormente à grande reforma de 2007, realizada com verbas do governo federal (prancha 

29, imagem 1), a feição geral da muralha, ou cais de saneamento, excluindo-se o porto do 

Bacharel, era decorrência de obras realizadas entre as décadas de 1950 e 1970 (prancha 29, 

imagens 2 a 4).  

Analisando a iconografia e os dados cadastrais levantados em campo foi possível perceber 

que a estrutura anterior a 2007 havia sido executada em 1958 (ALMEIDA, 1961, p.480) pelo 

governo do estado e que havia sofrido uma série de intervenções menos profundas durante os 

anos 60 e 70, tendo sido uma delas em 1978, de acordo com uma data gravada num dos 
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degraus da escada diante da rua Rodolfo de Lima (prancha 30, imagem 2). Essas pequenas 

obras das décadas de 1960 e 1970 deixaram bastantes vestígios, dentre eles o passeio público 

junto ao mar, com a colocação de uma laje de tijolos e concreto contígua ao muro (prancha 

29, imagem 4). Completam a lista os restos de atracadouros, os pilares de reforço da muralha 

(prancha 29, imagem 2), o antigo paisagismo e o emparedamento de algumas escadas que 

facilitavam o acesso ao mar (prancha 29, imagem 3; prancha 30, imagem 3), os quais são 

indicações de que essas obras visavam mais à manutenção da integridade do muro, ao 

embelezamento da área e à ordenação e concentração do movimento portuário em locais mais 

afastados dos olhares turísticos.  

A grande reforma da década de 1950 restaurou o antigo muro, bastante afetado pela erosão 

marítima e pluvial (prancha 34, imagem 6), recobrindo-o com pedras talhadas e dispostas com 

regularidade, técnica que, além de exigir pedras esculpidas, necessita de um assentamento 

mais preciso das mesmas (prancha 30, imagem 1). Como será visto mais à frente, essa técnica 

contrastava muito com a utilizada nos cais mais antigos. 

Acredita-se que tenha sido somente depois dessa reforma/ reconstrução que a avenida Beira 

Mar foi alargada para leste, com a pista avançando sobre a borda do antigo talude, tornando a 

inclinação dele menos suave e mais próxima da verticalidade. Uma foto do Condephaat, tirada 

no final da década de 1960 (por volta de 1969), mostra ainda uma rampa bastante suave entre 

o nível da pista de rodagem e o passeio do mar. 

As obras das décadas de 1960-1970 visavam basicamente atender à demanda do aumento do 

tráfego na avenida, ao embelezamento da paisagem e à criação de estruturas de embarque e 

desembarque mais adequadas às diferentes embarcações e novos usos delas – transporte de 

passageiros e turistas. 

Já a reforma/ reconstrução da década de 1950 tinha como objetivo reforçar e consertar a 

muralha edificada anos antes, iniciada posteriormente ao levantamento realizado pelo 

ministério de Viação e Obras Públicas, em 1921 (ALMEIDA, 1961, p.512-515) e executada 

pelo governo do estado. Foi na continuidade dessas obras que o porto do Bacharel – um cais 

de atracação e não de saneamento – foi construído tal como hoje ele se apresenta – à exceção 

dos reforços de concreto na porção leste do muro norte e oeste do muro sul, lá erguidos para a 
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operação da balsa de travessia para a ilha Comprida em época mais recente (prancha 30, 

imagem 4). 

 

O porto do Bacharel e seus antecessores 

A designação porto do Bacharel foi dada em 1931 (ALMEIDA, 1964, p.502) para uma 

novíssima estrutura que, no entanto, originou-se da união de outros dois cais de pedra: o do 

Mercado, construído em data incerta e o Municipal, concluído em 1889 (ALMEIDA, 1961, 

p.480). O primeiro definiu o limite sul do novo porto; o segundo, os limites norte e leste, o 

que formou o polígono regular que vemos hoje. E onde hoje estão os flutuantes da Dersa45 

foram construídas, logo após a conclusão do cais de pedra, duas pontes de madeira para 

facilitar o embarque e desembarque em navios maiores46. Foi também na década de 1920 

criada uma rampa pavimentada ao sul do porto, a Viela II, limite da ZPC-1 com a 2. Ela 

passou a formar um sistema de circulação junto com a rampa norte, mais antiga e parte 

integrante do cais Municipal. 

Para a construção do porto do Bacharel foram aproveitadas as paredes norte do cais Municipal 

(prancha 31) e a sul do cais do Mercado, a qual foi prolongada para leste (prancha 32). A 

parede leste do cais Municipal foi então prolongada para o sul até encontrar a parede 

estendida do cais do Mercado, formando um cais de atracação retangular, aproximando-se à 

regularidade do quadrado. Em termos construtivos, as paredes sul e norte são muito 

semelhantes e refletem bem o que era a tecnologia de edificação portuária na região àquela 

época: grandes pedras arredondadas, conseguidas localmente, entremeadas por pedras 

arredondadas menores. Já a parede leste do porto, quase inteiramente nova, foi construída 

com pedras irregulares, uma técnica conhecida como opus incertum (KATINSKY, 1994): 

quanto mais faces irregulares a pedra possuísse, maior seria a probabilidade dela se encaixar 

às outras pedras igualmente irregulares (prancha 33). É interessante notar que a parede sul do 

cais do Mercado foi prolongada para leste com a mesma técnica utilizada em sua porção mais 

antiga, o que atesta que essa foi uma obra bem planejada, pois não misturou técnicas 

                                                 
45 Desenvolvimento Rodoviário S.A., autarquia do estado de São Paulo. 
46 Manoel H. dos Santos (1952) indica que já havia uma ponte de madeira no cais Municipal antes disso. 
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construtivas numa mesma estrutura, o que enfraqueceria o muro (prancha 33, imagens 2 e 

3)47. 

A cronologia de construção do porto do Bacharel é bem precisa graças à iconografia. O 

quadro de 1925 (prancha 37, YA e B) e a foto de 1920 (prancha 38, XA e B) mostram que 

naquela época os cais do Mercado e o Municipal ainda não haviam sido unidos pela estrutura 

que vemos atualmente, a qual deve ter sido iniciada com o término das obras no cais de 

saneamento da Beira Mar, quase finalizada em 1925. A data de 1929, citada por Paulino de 

Almeida, deve referir-se ao término das obras portuárias, embora em 1927 os diferentes cais 

já estivessem unidos (prancha 36). De qualquer maneira, em 1931 o porto já estava pronto 

para carregar a homenagem ao bacharel quinhentista. 

O cais do Mercado, executado com grandes pedras arredondadas escolhidas, mas não 

esculpidas ou talhadas, acompanhava o contorno do prédio do mercado da cidade. Através das 

fotos da biblioteca do IO-USP é possível precisar sua data de demolição: entre 1953-1954, 

justo à época de conclusão do entreposto de pesca, antecessor da Ceagesp (prancha 34). 

Segundo Petrone (1966), na década de 1940 o prédio do mercado foi arrendado por uma 

associação de pescadores, os quais construíram câmaras frigoríficas para a conservação do 

pescado. Já os relatos orais indicam que, no primeiro andar da casa do porto, havia uma 

fábrica de gelo. As duas informações são, pois, complementares: a fábrica de gelo do casarão 

supria as câmaras instaladas no prédio do mercado. Entretanto, anteriormente a esse período o 

prédio já servia para o comércio do pescado, como pode ser visto em foto da década de 1920 

(prancha 8, imagem 4), na qual aparecem atracados ao cais alguns barcos das recém-criadas 

colônias de pesca. 

As datas de construção, tanto do prédio, quanto do cais são desconhecidas, mas é sabido que 

ambas as estruturas sofreram diversas ampliações, detalhadas adiante. Segundo documento 

compilado por Paulino de Almeida, ainda em 1836 a vila não possuía nem ao menos um local 

público aberto, quanto mais uma edificação, adequada para o mercado (ALMEIDA, 1965, 

p.477), de forma que seu estabelecimento naquele local só pode ser posterior a essa data, 

embora o prédio seja provavelmente mais antigo. O cais e o prédio do Mercado podem ser 

                                                 
47 Um exemplo bastante conhecido na arquitetura é a solução dada por Ramos de Azevedo na continuidade das 
obras da catedral de Campinas. Uma vez que ela havia sido iniciada em taipa de pilão, resolveu o arquiteto 
seguir a mesma técnica ao invés de terminá-la com alvenaria de tijolos (LEMOS, 1989). 
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vistos em algumas das fotos da década de 1950 (prancha 34, imagens 1 a 4), no quadro de 

1925 (prancha 37, YA), nas fotos da década de 1920 (pranchas 35 e 38) e na foto de 1906, 

bem ao fundo (prancha 27, YD).  

O cais Municipal também pode ser visto nas fotos das supracitadas ilustrações e também na 

prancha 39. Da mesma forma construído com grandes pedras arredondadas, entremeadas por 

outras menores, era de formato retangular, bastante comprido (30 m a partir do topo do 

talude) e estreito (por volta de 7 m), partindo desde o nível da malha urbana, avançando por 

uma rampa até águas mais profundas – o “perau”, um arcaísmo utilizado na região –, 

permitindo a aproximação de lanchões de carga e, mais tarde, com a construção de uma ponte 

de madeira, a atracação de grandes embarcações. Possuía na sua extremidade duas escadas de 

pedra – depois unidas para formarem uma que se prolongava por toda a extremidade leste – 

que permitia o acesso a pequenas embarcações, tais como as canoas (pranchas 36, XD; 38 

XB; 41, YB; 42 XC). A escada foi mantida com a construção do porto do Bacharel, sendo 

encoberta só posteriormente, com a construção dos reforços de concreto para a operação da 

balsa. Mais ao sul da escada, diante do mercado, foi construída uma outra ponte de madeira 

para facilitar a atracação de embarcações maiores (prancha 37, YA).  

Paulino de Almeida indica o término de sua construção em 1889, “logo após a proclamação 

da República”, mas não é possível estabelecer com precisão quando as obras foram iniciadas. 

Segundo documentação do arquivo histórico da Assembléia Legislativa, foi só em 1885 que 

se autorizou a verba para a construção – “até 6 contos de réis”48 – de um “cais para gêneros e 

passageiros”, mas, de acordo com o relatório do presidente da província de 1886, foi somente 

nesse ano que foram liberados 4 contos (RPP, 1886, p.8 e 31), sendo outra parcela de 1 conto 

e 200 mil réis destinada à obra já em 1888 (RPP, 1888, p.30). Entretanto, documento anterior, 

de 1881, liberava verba – não estipulada – para a construção de uma “ponte de embarque e 

desembarque”49. Apesar disso, estima-se que a construção tenha se iniciado somente em 1886, 

com a liberação oficial de uma quantia conhecida de dinheiro. De qualquer forma, em 1876, 

uma representação dos moradores da vila demanda, dentre outras obras, a construção de um 

cais “orçado em 5 contos de réis”50, o que significa que o cais é efetivamente uma obra da 

                                                 
48 AHAL, PR85.029, caixa 599, 1885. 
49 AHAL PR81.115, caixa 588, 1881. 
50 AHAL, CF76.017, caixa ESP-062, 1776. 
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década de 1880. E embora Paulino de Almeida aponte que o cais foi concluído pelo coronel 

Laurindo José de Almeida, “cidadão cananeense”, a documentação escrita deixa claro que os 

recursos foram destinados em sua maior parte – ou na totalidade – pelo governo da província. 

Continuando o levantamento para o norte, diversas pedras esparsas, ou até mesmo 

aglomerações delas estão jogadas aos pés do cais de saneamento, ficando submersas nas 

marés altas. Muitas delas são angulosas e parecem restos construtivos das diversas etapas de 

edificação do cais de saneamento. Algumas, depositadas logo ao norte da escada encostada no 

porto do Bacharel, têm grandes dimensões e são arredondadas, do tipo das que foram 

utilizadas nos cais do Mercado e Municipal. Essas pedras, aparentemente alinhadas no sentido 

norte-sul, são evidências de que existiram construções portuárias mais antigas ali, onde hoje 

só se vê um maciço cais de saneamento (prancha 31, imagem 3). 

Para obter mais informações sobre essas estruturas bastante antigas, é necessário então 

recorrer à informação bibliográfica. Novamente segundo Antonio Paulino de Almeida: 

“Entretanto, nos tempos provinciais, possuía a vila de São João Batista de Cananéia dois 

outros [portos], destinados ao embarque e desembarque de passageiros. O primeiro, 

defronte do antigo Beco do Inferno, hoje rua Rodolfo de Lima, não se prolongava além do 

barranco da rua do Mar, - hoje Dr. Alcoforado, - mais largo, tinha duas muretas laterais. 

Era de pequena extensão, não sendo mais do que uma simples descida para a praia, sobre a 

qual se estendia uma linha de pedras soltas, que serviam de passagem até a beira d’água. 

Foi arrasado ultimamente, para aplicação das pedras no paredão de arrimo da mesma rua 

Dr. Alcoforado” (ALMEIDA, 1964, p.501).  

O segundo, no antigo Porto Grande, (...) não era mais do que um simples muro de metro e 

meio de altura por vinte metros, mais ou menos, de extensão e um metro de largura, o qual, 

partindo do sopé do barranco, atravessava a praia até certo ponto, onde terminava por uma 

pequena escada, da qual prosseguia uma linha de pedras dispostas, uma após a outra, até 

perto do perau. 

Deste resta ainda o pequeno muro, junto ao qual termina o chamado cais do Mercado que 

vem a ser o principal de Cananéia” (ALMEIDA, 1964, p.502). 

As pedras localizadas estão mais ao sul da projeção da rua Rodolfo de Lima, não sendo, 

portanto, relativas ao referido porto do beco do Inferno. Aliás, não foram visualizadas essas 

referências construtivas nas fotos mais antigas de Cananéia. Se suas pedras foram utilizadas 

no cais de saneamento, o porto deveria estar ativo até a década de 1920 e seria detectado nas 
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fotos. Somente é possível distinguir algumas pedras soltas na interface da terra com o mar, no 

canto direito inferior da foto da prancha 41 (XB e C). De qualquer forma, a estrutura deveria 

ser duma singeleza sem par, quase que um afeiçoamento mais sofisticado, a exemplo daqueles 

vistos na prancha 43, logo acima das canoas, que não passavam de rampas enviesadas para 

vencer o talude (YB, C e D). Ainda assim, é muito interessante a existência de uma estrutura 

de embarque e desembarque prioritário de pessoas bem diante de um logradouro cuja 

denominação dá fortes indícios do tipo de atividade desenvolvida naquela parte da cidade. 

Hoje, um indício da circulação que outrora existiu por esse porto é a escada de acesso da 

calçada da avenida para o passeio vizinho ao mar. 

Seriam, então, essas pedras as remanescentes do outro cais que ficava no porto Grande? Pode-

se atestar que essas pedras são relativas a uma estrutura semelhante a um cais muito baixo 

visto ao norte do porto do Bacharel nas pranchas 38 (XC), 40 (YB), 41 (XB e C), 42 (XD) e 

43 (XA e B; YB), mas é difícil dizer se esse cais é aquele mencionado por Paulino de 

Almeida em razão das grandes modificações que sofreu aquela área desde fins do século XIX. 

É provável que não seja, pois, justamente nele não há, em nenhuma das fotografias históricas, 

embarcações acostadas. Também não existe um caminho que ligue o patamar desse cais ao 

topo do talude, inviabilizando a circulação de pessoas e cargas. Suas funções são mais de 

contenção da força do mar do que de atracação. Essa idéia é reforçada pelo quadro de 1925: o 

novo cais de saneamento, construído de norte para sul, parou justamente onde começava essa 

estrutura (prancha 37, YC). Assim ele parece ser um dos primeiros cais de saneamento da área 

de aportagem do centro da vila, funcionando em conjunto com um outro muro, mais a oeste, 

que continha o talude da rua diante dos lotes 105 e 67 da quadra 23. 

Hoje não é mais possível perceber a ondulação que ele delineava na pista de rolamento da 

avenida, em razão das obras de recapeamento realizadas em 2007. Anteriormente a essa data, 

o asfalto que o recobriu nas décadas de 1960-1970, comprimido pelo peso dos veículos que 

circulavam na via e que estacionavam na fila da balsa, imprimia uma marca longitudinal de 

17 m de comprimento a 2 m da calçada leste, a partir do entroncamento da avenida com a 

rampa do porto (prancha 33, imagem 4). 
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O muro ainda pode ser visto numa foto da década de 1950 cedida pela biblioteca do IO-USP 

(prancha 34, imagem 4). Anteriormente a isso ele aparece no quadro de 1925, e nas fotos das 

(pranchas 36, YB; 38 Y e XC). 

Perpendicularmente a esse muro existem vestígios de dois outros muros nas suas 

extremidades (pranchas 36, YA e B, cantos superiores dir.; 41, YD, centro; 43, Z e YA). 

Outra vez Almeida diz que, a despeito do que corria entre a população, que esses muros eram 

de túneis que seguiam para as edificações mais importantes, eles eram vestígios de casas que 

estavam arruinadas em 1739 e que não puderam ser reconstruídas por determinação do 

corregedor que naquele ano visitou Cananéia (1964, p.496). Não se sabe se o muro aqui 

abordado também fazia parte das fundações dessas casas e foi reaproveitado para conter o 

talude, ou se ele é uma construção posterior que parece estar amarrada aos vestígios de muros. 

Em 1834 a população enfrentava o problema da erosão na rua do Mar e, ao que tudo indica, 

foi construída uma obra de contenção à essa época (ALMEIDA, 1965, p.462), que pode ter 

aproveitado o muro existente e construído o muro junto ao mar. 

 

A Zona Portuária Central 3 (ZPC-3) 

A ZPC-3 tem como limite sul a rua Rodolfo de Lima e como limite norte o início do terreno 

do antigo hotel Glória (prancha 44). As principais estruturas dessa zona são o cais de 

saneamento já mencionado na ZPC-2; o píer em forma de ‘T’ diante da Prefeitura (prancha 

47) e estruturas do entorno; os vestígios do píer da Fábrica de Barris; e a rampa no limite sul. 

Existem outros vestígios de estruturas portuárias, tais como os aglomerados de pedras sobre o 

leito marinho, as escadas que dão acesso ao mar ao norte do ‘T’ e as estacas de metal e restos 

de laje defronte à rua Pero Lopes (prancha 49). São estruturas recentes, posteriores à década 

de 1950. Todos os equipamentos ainda em uso servem em grande parte às atividades náuticas 

voltadas para o lazer. 

Um pequeno aglomerado de pedras de grandes dimensões depositado sobre o leito marinho é 

o primeiro vestígio de interesse nessa zona (prancha 46, imagens 2 a 4). Como já se viu 

anteriormente, essas pedras foram utilizadas principalmente em construções anteriores à 

década de 1920, são selecionadas, mas não trabalhadas e são provenientes de minas próximas. 

No local onde elas foram identificadas funcionou o porto do Rosário, de acordo com as 
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fotografias de Antonio Paulino de Almeida copiadas para o projeto Museu de Rua, iniciativa 

dos anos 1980 do Condephaat. É importante notar que, apesar das fotos do referido autor, ele 

não jamais cita esse porto como uma estrutura efetiva. Uma vez que as pedras são escassas em 

Cananéia e que são repetidas vezes reaproveitadas, retirando-as de ruínas – ou até mesmo de 

construções ainda íntegras – para a aplicação em estruturas novas, seriam as pedras 

localizadas na zona de interface, material reaproveitado para a construção do cais de 

saneamento? 

Essa hipótese é possível, mas deve-se pensar também na possibilidade de lá ter existido 

efetivamente uma singela estrutura portuária. As fotos de Almeida são um indício e a elas se 

soma a existência de um antigo largo nas proximidades, o largo do Rosário.  

Nesse largo, hoje desaparecido, havia um muro de pedras relativo à igreja do Rosário, obra 

iniciada em 1883, mas nunca concluída51. Ao que tudo indica, havia naquele local um bairro, 

formado no entorno da igreja planejada e na contigüidade da travessa do Rosário, a qual 

ligava o mar com o caminho que ia para a margem oeste da ilha de Cananéia, onde existia um 

outro porto, denominado da Aldeia52, do qual partia a ligação flúvio-marítima para o 

continente, muito utilizada pelos colonos da colônia Cananéia e também pelos funcionários do 

telégrafo da estação do Itapitangui53. Esse caminho, além de ser a ligação terrestre entre a 

margem leste e a oeste da ilha, levava ao cemitério, inaugurado em 186654. Assim, tem-se 

desde a década de 1860, o despontar de um outro aglomerado urbano, o qual certamente 

necessitava de uma ligação portuária mais prática. 

Não há qualquer referência ao largo na iconografia histórica levantada. Na carta de 1815 há 

um indício de que o caminho leste-oeste mais ao norte do aglomerado urbano partia das 

barrancas da atual rua Tristão Lobo e fazia uma curva para o norte, indo terminar justamente 

onde a igreja do Rosário foi iniciada décadas mais tarde (prancha 18). 

                                                 
51 A irmandade do Rosário passou a existir em 1864. A pedra fundamental do muro de pedras de 1 m de altura 
foi lançada em 21/1/1883, mas as obras não tiveram continuidade. Em 1923 o muro foi demolido e as pedras 
destinadas à Fábrica de Barris (Almeida, 1964: 504). No local foi construído, na década de 1950, o posto de 
puericultura. Hoje funciona no prédio o SDUS, órgão estadual. 
52 Paulino de Almeida informa que na desembocadura do referido rio teria sido erigido um aldeamento em 1675, 
embora não dê mais detalhes (1952, p.8). 
53 AHAL, CF78.019, caixa 194, 1878. 
54 AHAL, IO68.005, caixa 345, 1968. 
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Sobre a evolução do cais de saneamento já se discorreu no tópico antecedente. Suas feições 

foram majoritariamente adquiridas na década de 192055, sendo ele reformado/ reconstruído na 

década de 1950. Nas décadas de 1960-1970, enquanto a porção do cais erguida nos anos 20 

sofreu pequenas adaptações e consertos, para além do antigo píer da fábrica de barris ele foi 

estendido até a extremidade norte do lote do antigo hotel Glória, ficando então com a 

aparência atual. Em foto aérea do final da década de 1950 – pois vê-se a muralha do mar 

sendo reconstruída, bem como o hotel Municipal (hoje Prefeitura), inaugurado em 1965, ainda 

nos alicerces –, nota-se que o cais de saneamento chegava até o antigo píer da fábrica 

(prancha 12, XC). Este último parece ter sido recém desmantelado e ao norte não existe ainda 

a continuação do cais de saneamento, de forma que é possível dizer que sua construção se deu 

entre as décadas de 60 e 70. No quadro de 1925 o cais já estava terminado na ZPC-3 

(pranchas 51, ZB, C, D; XA e B; 52, YA e B). 

A Fábrica de Barris foi construída em 1923 e produzia barris com a madeira guanandi-

carvalho, contentores muito apreciados para o amadurecimento de vinho e que chegaram a ser 

exportados para a província de Mendoza, Argentina (SANTOS, 1952, p.71). Junto com a 

construção da fábrica foi erguido o seu píer, estrutura absolutamente necessária para o 

escoamento da produção. Partia diretamente do nível do portão da planta e projetava-se por 

quase 30 m até atingir um ponto onde os navios de grande porte tivessem calado suficiente 

para atracar. Era uma estrutura imponente, com pouco menos de 10 m de largura, mais de 5 m 

de altura a partir do nível do mar e escadas de acesso desde o mar até o piso superior, 

permitindo também a atracação de embarcações pequenas. Foi construído com uma série de 

materiais, dentre eles pedras arredondadas – semelhantes às utilizadas no porto do Bacharel e 

nos antigos cais Municipal e do Mercado – e concreto para os muros e o pilar principal, além 

de estacas tubulares de metal para apoiar as laterais da estrutura. Possuía também um 

guindaste manual na extremidade leste para a carga e descarga, semelhante a um ainda 

exposto na cidade de Paranaguá (pranchas 45; 46, imagens 1 e 2; 50).  

Segundo relatos orais, a fábrica teria funcionado até fins da década de 1950 ou início da 

década de 1960, terminando seus dias como processadora de palmito56. Estima-se que o píer 

                                                 
55 Através das fotografias históricas e observações de campo, infere-se que esse cais foi elaborado com pedras 
britadas, irregulares e de pequenas dimensões, aglutinadas com argamassas. 
56 Relato do Sr. Antônio José Gomes Bettega em novembro de 2008. 
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tenha sido utilizado durante toda a vida útil da planta. De qualquer forma, a imagem aérea da 

década de 1950 mostra que o píer já não estava completamente operacional àquela época, pois 

está ilhado no mar, sem ligação com a costa. Atualmente restam apenas tênues indícios da sua 

existência: um amontoado de pedras, resultante do colapso do pilar leste da estrutura, 

sinalizado por um cano de PVC a 22 m de distância do cais de saneamento; outro amontoado 

de pedras, lembrando a fundação de uma parede, ladeado por duas estacas metálicas junto à 

muralha do cais; e os vestígios de um alicerce de pedras perpendicular à muralha que, há 

poucos anos (2002-2003) foi aproveitado para a construção de um novo píer com um deck 

flutuante na ponta (pranchas 45; 46, imagens 1 e 2; 47, imagem 4). Sobre esse último vestígio 

mencionado, não se pode ter certeza de que tenha pertencido ao referido píer, a despeito das 

crenças locais, pois está bastante distante dos pilares de ferro, superando em muito a largura 

do píer original. 

Seguindo para o norte são encontrados os vestígios de uma escada para o mar e uma rampa de 

acesso de embarcações pequenas ao mar. Em 2007 as escadas arruinadas foram reaproveitada 

para a construção de dois flutuantes (prancha 48). Essas estruturas estão próximas do local 

onde havia uma escada escavada no talude, retratada no quadro de 1925 (prancha 52, YD). 

Essa singela área de aportagem está associada à circulação de cargas e pessoas destinadas ao 

Rocio, Acarau e demais localidades. 

Na foto de 1906 não há qualquer estrutura nessa região, representada pelo barranco de piçarra 

erodido. O que se nota é tão somente o efeito da erosão, que aumenta de intensidade quanto 

mais se aproxima da área urbana central (prancha 16, YD, no alto).  

Nos mapas do IGG (prancha 17) e na planta de 1815 (prancha 18) as porções de terreno 

ocupadas pelas edificações são mais ou menos as mesmas, à exceção da área da fábrica de 

Barris. 

 

A Zona Portuária Norte (ZPN) 

Essa zona portuária apresenta estruturas associadas a uma ocupação recentíssima, de forma 

que ela será tratada rapidamente. Suas peculiaridades servirão para uma análise de conjunto 

sobre o ambiente urbano e portuário do município de Cananéia (prancha 53). 
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É possível dividi-la em três subzonas distintas: a do antigo hotel Glória, no extremo sul; a das 

casas de alto padrão e do clube náutico, no centro e, mais ao norte, a das singelas garagens 

náuticas de pequenos barcos de pesca e de recreio. 

A porção de terrenos dominada pelo antigo hotel Glória possui as edificações do mesmo e um 

muro de contenção à beira mar. O hotel hoje pertence à prefeitura está desativado desde o 

final da década de 1990, não tendo sido, até agora, encontrada uma solução para o problema, 

pois o hotel tem uma imensa estrutura física com grandeza igual de problemas. O muro de 

saneamento da beira mar, que possui escadas de acesso ao mar e se conecta à muralha da ZPC 

está no geral muito deteriorado em razão do solapamento causado pelas ondas e pela falta de 

manutenção. A estrutura do hotel ocupou parte da faixa de terrenos destinada ao 

prolongamento normal da avenida Beira Mar (prancha 55, imagens 4 e 5). 

Mais ao norte se nota um outro tipo de ocupação. Existe um hotel e grandes casas de veraneio, 

dentre as quais algumas de alto padrão. Todas elas possuem garagens náuticas na fachada 

marítima, em área de Marinha que, portanto, não fazem parte dos lotes. Entre as edificações e 

as garagens existe uma via pública que seria um outro trecho da continuação da avenida Beira 

Mar. Apesar de carregar oficialmente essa designação, não passa de um caminho carroçável 

precário de areia e gramíneas. Essa área da zona em foco termina num clube náutico bastante 

bem estruturado (pranchas 54 e 55, imagens 2 e 3). 

Bem mais ao norte, no término da malha urbana e, consequentemente, da ZPN, são 

encontradas as garagens náuticas singelas, próximas ao local denominado Brucuonha. São 

construídas com estacas de PVC e madeira, cobertas por telhas de amianto e comportam 

pequenas embarcações (prancha 55, imagem 1). 

Esse tipo de ocupação da beira d’água contrasta com àquelas que são encontradas mais no 

centro da sede do município, mas não se diferencia muito de outras, estabelecidas em locais 

mais afastados, tais como na vila de Pedrinhas, situada mais ao norte, no município vizinho de 

Ilha Comprida. Essas antigas vilas de pescadores se formavam tal como o nome indica: 

famílias de pescadores que se reuniram num mesmo espaço, formando pequenos aglomerados 

de casas que, por vezes, acabaram sendo estabelecidos próximo a antigas fazendas. 

Atualmente, a fachada marítima da maior parte dessas vilas é dominada por casas de alto 
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padrão e garagens náuticas, enquanto as casas e garagens de barcos dos poucos pescadores 

que restaram se acomodam em locais menos interessantes. 

A iconografia histórica dessa área se limita ao mapa do IGG, onde é possível ver as pistas do 

campo de aviação57, criado nos anos 1930 para servir ao Correio Aéreo Militar e, durante a 

Segunda Guerra Mundial, como base das patrulhas costeiras. Depois do conflito, era 

eventualmente utilizado por serviços de táxis aéreos ou para receber as aeronaves de 

autoridades. 

 

A Zona Portuária Interior (ZPI) 

A ZPI não é caracterizada por estruturas portuárias no estrito senso, mas por afeiçoamentos e 

indicações de áreas portuárias que tendem a retroagir significativamente no tempo. Estão 

dispersas pela malha hidrográfica de um amplo território e muitas vezes só podem ser 

compreendidas se associadas aos antigos cursos dos rios ou à malha viária, muitas vezes 

sucessora dos caminhos não carroçáveis (prancha 56). Neste tópico serão examinadas aquelas 

que estão associadas ao núcleo urbano central, embora haja um sem número de áreas desse 

tipo nos arredores do perímetro urbano58. 

No porto do Carijo, situado no rio Olaria a jusante da ponte da rua Apolinário de Araújo, é 

onde ancoram embarcações de pesca de pequeno porte, do tipo das bateras, baleeiras e botes. 

Ao seu redor ficam algumas edificações e galpões que servem de suporte às atividades de 

reparo naval e de suprimento de provisões espirituosas (bar). Fica na entrada do bairro Carijo 

(ou Carijó), o bairro popular onde se concentra a grande massa da população ligada à pesca. 

Não há qualquer evidência de sua existência nas fontes documentais consultadas, muito 

embora seja possível enxergar as margens do rio Olaria como um grande porto em potencial 

desde tempos muito remotos (prancha 58, imagens 1, 2 e 4). 

                                                 
57 É interessante notar que, antes da construção do campo de aviação, Cananéia era visitada por hidroaviões 
(fotos do Acervo do Museu de Rua). As aeronaves que possuíam rodas no trem de pouso, aterrissavam na praia 
da ilha Comprida (GERODETTI ET AL., 2001). Assim, a pequena localidade recebia um meio de transporte 
bastante avançado para a primeira metade do século XX, fato esse que não é nada casual. 
58 Os portos do rio Acarau, por exemplo, estão a pouco mais de 500 m das ruas mais a oeste da área urbana do 
bairro Acarau. Foram cadastrados no levantamento de 2008, mas não serão abordados na tese, pois demandam 
um enfoque específico. 
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O porto da rua Apolinário de Araújo fica no braço de rio original do rio Olaria, logo abaixo da 

curva que a rua faz para o oeste, já na porção final do centro da cidade. Possui uma pequena 

rampa de concreto que dá acesso ao nível da rua. Essa é uma área de aportagem para 

embarcações pequenas, do tipo das canoas e voadeiras de alumínio e representa a sequência 

de um uso bastante antigo do local como área de aportagem (prancha 57, imagens 1 e 2). Na 

foto de 1906 e em foto posterior, provavelmente da década de 1920, vê-se o local repleto de 

canoas varadas e emborcadas (prancha 60). Uma vez que este porto está situado nas 

proximidades da antiga desembocadura do riacho Ipiranga e na continuação da rua Tristão 

Lobo59, a mais antiga da localidade, pode-se cogitar a sua utilização desde tempos coloniais, 

pelo menos. 

Na ZPI são ainda encontrados três referências históricas a locais de aportagem que são 

bastante significativas. Uma delas é referente ao porto dos Bugres, situado nas antigas 

margens do córrego ou riacho Ipiranga, um curso d’água hoje canalizado sob o calçadão e os 

quiosques da rua do Artesanato, que se avolumava com as marés altas, permitindo a 

navegação de canoas e outras pequenas embarcações. Essas embarcações navegariam em 

demanda das casas da antiga Cananéia, aquelas situadas na rua Tristão Lobo, antiga rua do 

Campo (ALMEIDA, 1962, p.215), embarcando e desembarcando pessoas e gêneros ao pé das 

edificações. Paulino de Almeida mais uma vez é quem escreve sobre o tema sem, contudo, 

dar maiores indicações das fontes de informação a que ele teria recorrido. Indica ainda que, 

até tempos atrás eram encontrados pedaços de cabos náutico utilizados nas áreas de 

aportagem (ALMEIDA, 1964, p.443-444) pela população da cidade. 

A exemplo do que ocorre em outras localidades da região – Itapitangui, Ararapira, Sabauma, 

dentre outras –, os cursos d’água mais abrigados eram preferidos para a aportagem de 

pequenas embarcações. Embora de navegação mais dificultosa em razão do traçado sinuoso e 

do pouco volume de água, muitas vezes dependente das marés, ofereciam maior proteção 

contra as intempéries e chegavam às proximidades do destino do navegador, evitando assim o 

transporte de cargas a pé do porto até seu destino ou vice-versa. 

Não há qualquer indício da data de funcionamento do porto dos Bugres, mas o topônimo pode 

oferecer uma pista. “Porto dos Bugres” pode indicar tanto um porto utilizado por populações 

                                                 
59 A rua Apolinário de Araújo nada mais é do que a continuação a rua Tristão Lobo para o sul. 
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indígenas ou mestiças para suas atividades portuárias, quanto uma área de embarque de 

‘bugres’, ou seja, a área de concentração e de comercialização dos indígenas capturados para 

serem negociados como escravos. John Manuel Monteiro escreve que, até 1630, todos os 

portos meridionais estavam envolvidos com o tráfico de escravos indígenas (1994: 65-66). 

Muito provavelmente Cananéia não seria exceção. 

Esse porto ancestral teria perdido parte de sua importância no século XVIII. Isso pode ser 

deduzido a partir da documentação referente à construção de duas pontes de pedra e cal sobre 

o Ipiranga em 1739 (ALMEIDA, 1964, p.496), o que inviabilizaria parcialmente sua 

navegação, pelo menos a montante delas, no núcleo urbano original. Apesar dessa datação 

relativa pouco precisa, sabe-se que em meados do século XIX essa navegação interior junto 

ao centro da cidade já não era mais viável: o córrego Ipiranga havia se transformado num 

pântano, sendo requerido por parte da câmara o seu saneamento (ALMEIDA, 1965, p.464), o 

que demonstra que o processo de assoreamento estava bastante acentuado. É possível cogitar 

que o próprio adensamento populacional da vila, a ocupação das margens e a construção das 

pontes no século XVIII tenham causado o atulhamento do córrego. De qualquer forma a 

navegação da foz do rio até a atual rua João de Souza, continuou até a segunda metade do 

século XIX ou primeira metade do século XX, pois ainda hoje lá sobrevivem edificações de 

pedra erguidas num ambiente que, à época de suas construções, era extremamente úmido. A 

motivação da construção dessas casas nesse ambiente se dá pelo aproveitamento da 

capacidade de navegação. 

Ainda nas proximidades da foz do Ipiranga se desenrola o relato do Poço do Barco. Ligada 

diretamente ao local anteriormente conhecido como Esplanada do Sambaqui e, de certa 

forma, também ao porto dos Bugres essa lenda ancestral – que aqui se converteu numa 

referência histórica – passa-se às margens do rio Olaria. Na segunda volta do rio, da foz para 

o interior, bem ao sul da Esplanada da Figueira, aumenta a profundidade do rio. Esse é o local 

onde, segundo a lenda, uma embarcação teria sido propositalmente posta a pique para fugir de 

um pirata. Passado o perigo, o barco teria sido então reflutuado junto com o tesouro que ele 

carregava (ALMEIDA, 1952, p.11). Essa história ou estória pode ser verdadeira ou não – 

muito provavelmente ela estaria entre o mundo real e o imaginário –, mas, em todo o caso, 

reforça a idéia de navegação comercial pelas imediações do complexo Olaria/ Ipiranga 

(prancha 59). Em razão da necessidade de uma avaliação arqueológica para a implantação de 
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um laboratório numa porção do terreno que faz parte da Esplanada do Sambaqui e que está 

muito próximo do Poço do Barco, foi realizada prospecção de subsuperfície em novembro de 

2008. Algumas reflexões desse trabalho serão apresentadas em tópico adiante. 

Outro relato, o do aparecimento de vestígios de madeira no rio Olaria, atrás do colégio 

estadual, no final da rua Coronel Pedro Arbues, compõe mais uma estória que se converte em 

referência histórica da ZPI. É recorrente entre os moradores da cidade60, mas se imagina que 

ela seja uma modificação da lenda do Poço do Barco em razão das semelhanças entre ambas. 

De qualquer forma, a história é plausível, pois, ao longo do século XIX, a cidade se expandiu 

para as margens desse curso d’água. Prova disso são as colunas de pedra existentes no vértice 

nordeste do terreno do colégio, vestígios de uma edificação erguida no século XIX, pois 1)não 

aparece na carta de 1815; 2)é retratada em foto de APA de 1912, mas não está mais registrada 

3)no mapa do IGG de 1938. Além disso, esse é o local da foz do córrego do Barril. O 

encontro de suas águas com as do rio Olaria, somadas às mudanças de maré, formariam uma 

bacia com maiores profundidades e mais espaço para a manobra de embarcações (prancha 57, 

imagens 3 e 4).  

Finalizando, outra estrutura portuária é o estaleiro situado na rua Eduardo Boechat Ramos, 

esquina com a rua Clodoveu José de Lima (prancha 58, imagem 3). A oficina está instalada 

num galpão anexo à casa do carpinteiro naval e a descida das embarcações lá construídas só é 

possível através do deslocamento das mesmas por via terrestre, rebocadas por um automóvel e 

uma carreta, até o rio Olaria ou à costa. O estaleiro certamente é tão antigo quanto seu dono e 

não representa diretamente uma estrutura ou bem que possa ajudar a entender o período aqui 

analisado, mas servirá de suporte para a compreensão das manifestações náuticas materiais de 

uma sociedade.  

 

Prospecções de subsuperfície 

Com o levantamento e cadastramento das estruturas e dos bens portuários da sede do 

município de Cananéia, partiu-se para a outra etapa da pesquisa, que seria a prospecção de 

                                                 
60 Ricardo Guimarães, mestrando do MAE, foi o último a se deparar com esse relato, contato pelo dono da 
indústria Miami em 2008. Antes disso, em 2002, Gilson Rambelli, quando realizava as pesquisas para sua tese de 
doutorado, embrenhou-se num bote pelo rio Olaria para tentar averiguar a informação, não tendo sucesso na 
empreitada. 



 98 

subsuperfície das estruturas, bens e locais suscetíveis a fornecer mais informações sobre o 

período em tela. 

Inicialmente foram previstas rápidas intervenções – vários poços-teste e algumas sondagens – 

numa ampla área urbana emersa e submersa, mas este plano não foi levado adiante porque ao 

longo da pesquisa os esforços foram sendo canalizados para faixas de terrenos mais próximas 

aos corpos d’água. As prospecções então se restringiram a três terrenos-chave: a base do IO-

USP, o porto do Bacharel e a Esplanada da Figueira.  

Quanto aos trabalhos subaquáticos, infelizmente toda e qualquer prospecção submersa teve 

que ser adiada em razão de problemas jurídicos que se arrastaram por anos – 2004 a 2007 – e, 

por fim, definitivamente descartada em razão das indefinições formais de uma burocracia 

asfixiante. Como conseqüência, as informações sobre as zonas imersas foram trabalhadas a 

partir de dados obtidos anteriormente (BAVA-de-CAMARGO, 2002; RAMBELLI, 2003) e 

fontes documentais escritas e iconográficas. 

 

ZPS: A base de ensino e pesquisa “João da Costa Carvalho” (IO-USP) e o antigo 

estaleiro da Paixão 

A base do IO-USP foi construída no início da década de 1950 na face norte do morro de São 

João, local onde, na segunda metade do século XVIII, funcionava o estaleiro do sargento-mor 

Joaquim José da Costa. Lisboeta, nasceu por volta de 1764 (ALMEIDA, 1968, p.437), mas 

não há informações de como teria ido parar em Cananéia, deduzindo-se que lá tenha se 

instalado em razão de seu ofício. Entre 1798-1799, casou-se com a viúva Ana Lourença de 

Souza, filha do capitão-mor Alexandre de Souza Guimarães, precursor do que Paulino de 

Almeida chama de “segunda fase”61 das construções navais em Cananéia (ALMEIDA, 1968, 

p.431).  

O citado capitão Guimarães, também português, arribou do Rio de Janeiro em Cananéia 

provavelmente antes de 1763-176562 (data de seu casamento), contratado pelo então capitão-

                                                 
61 A primeira fase teria sido marcada pela construção da nau Cananéia (1711) (ALMEIDA, 1965, p.466). Seria 
uma fase que inicia e termina com a referida nau, pois outra embarcação do mesmo porte talvez nunca mais 
tenha sido construída lá. 
62 Paulino de Almeida, citando Vieira Santos, indica a data de 1761 (ALMEIDA, 1965, p.468). 
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mor Francisco Gago da Câmara para a construção de uma pequena embarcação (sumaca), 

constituindo para essa empreitada um estaleiro na vertente sudeste do morro de São João 

(ALMEIDA, 1968, p.443), local ainda hoje conhecido como Argolão (CASVR 50, pranchas 2 

e 3), onde subsiste um argolão e os encaixes de outros dois destinados a carenagem (deitar de 

lado) de embarcações.  

Sobre o período de existência do estaleiro do sargento-mor Costa, Paulino de Almeida dá a 

entender que ele já funcionava por ocasião de seu casamento. As atividades desse canteiro 

naval continuaram por muitos anos, sendo ele mencionado em documento do ano de 1817 

(ALMEIDA, 1952, p.12-13). Estima-se que o estaleiro tenha funcionado até a década de 

183063, quando o sargento-mor se muda para Paranaguá, muito embora sua ligação com 

Cananéia não tenha sido rompida, pois, em 1836, Joaquim, viúvo desde 1829/ 1831, casa-se 

com a também viúva Ana Tomásia da Silva, coincidentemente filha do construtor naval 

alferes Gregório Gomes Mendes (ALMEIDA, 1968, p.440). A partir dessa data podemos 

deduzir que seus laços com Cananéia se afrouxam pouco a pouco, pois em 1839 os cônjuges 

nomeiam procuradores em Cananéia e em 1843 recebem o dinheiro da venda de casas em 

Cananéia (ALMEIDA, 1968, p.437-438). Em 1850 o antigo sargento-mor, então com 83 anos, 

vivia com sua esposa no primeiro distrito de Paranaguá e possuía 9 escravos, dentre os quais 2 

calafates e 3 carpinteiros (ALMEIDA, 1968, p.440-441), indício de que ele ainda estava 

ligado à atividade naval. Documento datado de 1855, assinado pelo filho do sargento-mor já 

na qualidade de herdeiro beneficiado, não traz qualquer menção à existência de estaleiros na 

propriedade  - fala somente de benfeitorias – que agora englobava todo o morro de São João 

(ALMEIDA, 1965, p.479), onde anteriormente haviam existido os dois estaleiros já 

mencionados. O registro de terras de 1856 não traz referência a qualquer propriedade no 

morro de São João, nem o nome do filho do sargento Costa como proprietário (ALMEIDA, 

1952, p.13). 

Para a localização de possíveis vestígios no terreno da base foram escavados, com 

ferramentas manuais, 93 poços-teste (uma modificação do shovel-test anglo-saxão) com por 

volta de 30 cm de diâmetro e até 1 m de profundidade, com intervalos de 10 m entre eles e 

                                                 
63 Antonio Paulino de Almeida aponta que o patacho Brilhante Cananéia, cujo proprietário era o sargento-mor 
em questão, foi construído em 1840. Talvez esta tenha sido uma das últimas obras do estaleiro. 
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orientados por uma malha ortogonal64. Caso fossem encontrados vestígios arqueológicos em 

subsuperfície, abriam-se outros poços-teste ao redor do original na tentativa de identificar 

uma concentração de material. Nas áreas onde o material arqueológico aflorava na superfície, 

o espaçamento normal entre os poços-teste foi de 5 m.  

Também foram realizadas 6 sondagens arqueológicas convencionais (1 m²) nas áreas de maior 

concentração de vestígios, escavadas por níveis de estratificação natural. Todo o sedimento 

escavado foi ou peneirado, ou selecionado manualmente (quando a umidade do solo não 

permitia o uso de peneira). De forma geral os fragmentos arqueológicos se encontravam 

depositados desde a superfície até os 40 ou 50 cm de profundidade.  

Como resultado foram localizadas: duas áreas de grande concentração de vestígios 

arqueológicos (nos. 1 e 2) provenientes de atividades da subsistência diária e da construção e 

reparo de embarcações datadas dos séculos XVIII e XIX; e pelo menos 5 pontos de dispersão 

de fragmentos de utensílios domésticos históricos. Um desses pontos de dispersão foi 

denominado Área 3, pois possuía uma pequena quantidade de fragmentos bastante distintos 

do conjunto, restos de um utensílio cerâmico de confecção local/ regional com características 

marcadamente indígenas (ungulado). Essa disposição espacial de vestígios arqueológicos 

configurou a existência de um sítio arqueológico no terreno da base, que ganhou a 

nomenclatura “Estaleiro da Base do Instituto Oceanográfico” (prancha 61). 

 

Descrição das Áreas 1 e 2 

A Área 1 fica acima da cota 5 (5 m de altitude acima do nível médio do mar), entre a casa 

nova do sismógrafo e uma antiga rua, hoje incorporada à base. Apesar de no local existirem 

árvores de grande porte e lixo enterrado, fatos que acabaram perturbando a integridade das 

camadas arqueológicas, em alguns pontos são encontrados pacotes estratificados que ainda 

apresentam integridade deposicional. Neles o pacote arqueológico com vestígios do século 

XVIII e XIX, caracterizado por sedimentos arenosos escuros, tem por volta de 20 cm de 

espessura (prancha 62). 

                                                 
64 A extensiva prospecção arqueológica foi realizada entre os dias 24 e 28 de julho de 2007. No trabalho contou-
se com a participação dos alunos de pós-graduação do MAE-USP Leandro Domingues Duran (doutorado) e 
Ricardo Santos Guimarães (mestrado). Também participaram os ajudantes de serviços gerais Hélio Gomes, 
Israel Gomes, Nilton Gomes e Ricardo Pereira.  



 101 

Nessa área foi encontrado muito entulho construtivo antigo, notadamente argamassa de cal de 

conchas e fragmentos de telhas. Foram também localizados os restos de um pilar de pedras na 

sondagem 61, além de um piso constituído por camadas regularizadoras de terra e conchas, 

configurando uma superfície bastante plana nas sondagens 62 e 63. Na sondagem 63, o 

referido piso está associado a duas pedras intencionalmente sobrepostas, configurando uma 

espécie de calço para uma estrutura que sobre ele se assentaria (pranchas 63 e 64). 

A esse conjunto de estruturas estava associada uma grande quantidade de utensílios metálicos, 

especialmente cravos de ferro e de bronze, materiais pouco abundantes em contextos 

arqueológicos domésticos do século XVIII ou primeira metade do XIX. Tudo indicava se 

tratar de uma edificação onde se desenvolvia uma atividade de manufatura, ou, pelo menos, 

de ser um contexto não exclusivamente doméstico. 

A idéia de que na Área 1 tivesse funcionado um antigo estaleiro foi reforçada pela observação 

dos vestígios materiais decorrentes das atividades de reforma de uma embarcação num 

estaleiro contemporâneo, situado na própria base. Uma pequena embarcação de 

aproximadamente 30 anos, inspirada nas baleeiras de Santa Catarina, estava sendo reformada 

por alguns carpinteiros navais da região. Tanto a disposição da embarcação na estiva, calçada 

por pedras e apoios de cimento de forma a permanecer com a quilha perfeitamente horizontal, 

quanto os restos materiais produzidos e descartados durante os reparos – cravos de bronze, 

metal galvanizado e parafusos de ferro – geraram um contexto deposicional que guardava 

forte semelhança com o contexto arqueológico evidenciado pelas escavações da Área 1, 

inclusive com materiais semelhantes (prancha 62, imagem 4).  

Outro detalhe que chamou à atenção posteriormente foi levantado pelo arqueólogo português 

Francisco Alves (com. pes., 2007): embarcações de madeira devem, preferencialmente, ser 

construídas à sombra, preservando a madeira das chuvas ou do excesso de sol. Assim, uma 

boa hipótese era colocada para explicar a base de pilar da sondagem 61 e a grande quantidade 

de material construtivo localizada na Área 1: podiam ser vestígios de um telheiro que 

abrigava as embarcações, a exemplo do que se vê na prancha 7, imagem 2, a própria garagem 

da base65.  

                                                 
65 Um exemplo do período colonial dessa necessidade de se manter fora do relento as embarcações de madeira é 
a existência sistemática das casas das canoas em diversas localidades situadas à beira de cursos d’água 
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Na Área 1 foi localizado apenas um fragmento possivelmente pré-colonial, em superfície: 

uma cerâmica, de grande espessura, com decoração corrugada. Não foram encontrados outros 

fragmentos desse tipo tanto em superfície como em subsuperfície, mas alguns dos vestígios de 

cerâmica de fabricação local/ regional indicam que o terreno da base teve uma outra ocupação 

anterior ao estaleiro, cujo foco principal estaria mais próximo à Área 3 ou fora do terreno da 

base. 

 

A Área 2 fica igualmente acima da cota 5, mas também são encontrados vestígios em cotas 

inferiores, provavelmente rolados do talude. Ela é caracterizada por um alinhamento de 

pedras, uma fundação de mais de 7 m de comprimento que pode ter sido lá erguida para 

conter o talude na época de implantação da base, na década de 1950. Junto ao muro é 

encontrado bastante material construtivo antigo, além de alguns poucos fragmentos de 

utensílios domésticos e material metálico (cravos de bronze e ferro). Parece ser essa uma área 

bastante alterada por movimentações de terra decorrentes da construção da base, mas só 

poder-se-á ter certeza desse fato com escavações intensivas. 

Fotos do acervo da biblioteca do IO-USP, datadas da década de 1950, apontam para a 

existência de uma edificação rudimentar no local, à época ocupada por um dos funcionários 

da base. Tal edificação, entretanto, aproveitou colunas de pedra mais antigas, anteriormente 

erguidas para a sustentação de uma casa maior (prancha 8).  

Essa casa pode ser identificada numa foto da década de 1920, em que se nota uma construção 

em segundo plano, na meia encosta do morro, infelizmente bastante distante do foco do 

clichê. A edificação deve ter ruído ainda na década de 1920, pois não aparece no quadro de 

1925 e em nenhuma outra foto que capture aquele canto do morro. Seu posicionamento 

lembra o das casas ditas “açorianas” do estado de Santa Catarina, um padrão não usual para a 

região. Mas, dado que os ocupantes desses terrenos eram portugueses, não é de se estranhar 

que a casa fosse implantada dessa forma. Segundo Paulino de Almeida, o capitão-mor 

                                                                                                                                                         

navegáveis (REIS, 2000). A preservação das madeiras destinadas à construção naval também era sem dúvida 
uma das maiores preocupações das autoridades e construtores. Para maiores detalhes ver Roberto Amaral Lapa, 
1969, cap. 2. 
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Francisco Gago da Câmara, contratante do mestre da ribeira Alexandre de Souza Guimarães, 

era de família originária dos Açores (1968, p. 432)66. 

 

O acervo coletado 

O material arqueológico localizado no sítio já foi classificado67, restando ainda a realização da 

análise detalhada da maior parte das categorias dos vestígios. As considerações que se seguem 

sobre esse material são, portanto, preliminares. 

O acervo é representado por 57 fragmentos de cerâmica local/ regional68; 12 de cerâmica 

vidrada; 4 de grés; 55 de faiança; 73 de faiança fina; 698 de telha cerâmica capa & canal; 71 

de tijolos; 35 cravos; 1 moeda de bronze; 19 fragmentos de vidro; dentre outros materiais, 

perfazendo um total de 1188 fragmentos coletados69 (prancha 65).  

A maior parte do material coletado pertence à Área 1 (62%). De forma geral, a pouca 

quantidade de fragmentos de vidro, grés e faiança fina, frente a um número bastante razoável 

de faianças indica que este contexto arqueológico se situa entre fins do século XVIII e início 

do século XIX. Seguem mais detalhes. 

Segundo Rafael Abreu e Souza, as faianças policromadas (azul, amarelo, verde e vinoso) 

indicam uma produção tardia, entre fins do século XVIII e início do século XIX. A própria 

associação de faianças com faianças finas é característica de um período em que a faiança 

ainda não havia sido substituída pela faiança fina, o que aconteceu de forma muito 

contundente, no Brasil, a partir da abertura dos portos em 1808, assunto que será retomado 

adiante. 

Já a presença de poucos fragmentos de utensílios de cerâmica local/ regional e louça vidrada 

indica que nas áreas onde se desenvolviam as atividades de construção naval não era comum 

                                                 
66 Leandro Duran indica que havia uma forte ligação entre a construção naval ligada à pesca da baleia e a 
existência de núcleos de ocupação açorianos, principalmente no estado de Santa Catarina (com. pes., 2008). 
67 Nos trabalhos de curadoria do acervo coletado participaram os alunos de pós-graduação do MAE-USP Louise 
Prado Alfonso (doutorado) e Rafael Abreu e Souza (mestrado). 
68 Essa denominação é utilizada pelos arqueólogos Camila Moraes e Paulo Zanettini (2005). 
69 Em campo foram contados, registrados e descartados algumas centenas de fragmentos de material construtivo 
antigo e contemporâneo, tais como telhas e tijolos. Seu descarte se deu sobre uma lona plástica que cobre parte 
do sítio, possibilitando tanto sua recuperação quanto a segregação do material ainda não escavado.  
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o preparo de alimentos, fato que pode parecer óbvio, mas descarta totalmente a idéia da 

indústria ser uma empreitada familiar, com o domicílio contíguo à oficina. Uma vez que a 

sesmaria concedida aos proprietários do estaleiro compreendia uma ampla área, muito maior 

do que o terreno da base atual – todo o morro de São João e entorno imediato – imagina-se 

que as moradias e senzalas ficassem em locais um pouco mais distantes. 

A pouca incidência de fragmentos de utensílios de grés e de vidro num sítio à beira mar é 

bastante inusual. A amostra de vidros é realmente muito pequena, mesmo para sítios do 

Planalto de São Paulo, onde os vasilhames chegariam até a segunda metade do século XIX 

com dificuldade, sendo portanto seus vestígios pouco expressivos nos sítios arqueológicos 

desse período.  

Os poucos fragmentos de vidro podem ser explicados de duas maneiras. A primeira delas é 

que os vasilhames de vidro eram segregados em lixeiras70 à parte do resto dos rejeitos, ou 

porque seriam reutilizados, ou porque seus fragmentos poderiam causar feridas numa 

população que só andava descalça. Nesse caso, com as condições de higiene da época, 

qualquer corte poderia significar o passamento. 

A segunda é que não se está tratando de um contexto doméstico. No ambiente de trabalho, 

principalmente do trabalho que exigia precisão, o consumo de líquidos se restringia à água, o 

que vai de encontro à idéia pré-estabelecida de que os povos do mar são bêbados contumazes. 

O consumo de bebidas poderia até ser intenso entre os marítimos, mas não se generalizava a 

todas as fases do dia, ficando o período de trabalho reservado à sobriedade. 

 

A análise das faianças finas 

De acordo com Abreu e Souza, que analisou 59 dos fragmentos identificáveis de faianças 

finas, todos eles correspondem a utensílios de produção estrangeira. Devido à fragmentação 

da amostra, o pesquisador optou por usar a classificação norte-americana quanto ao design ou 

forma geral da peça a que pertencia o fragmento. Foram então classificadas em flatwares 

(cerâmicas planas, como pratos, travessas, pires, etc.) e hollowares (cerâmicas côncavas, 

                                                 
70 Gilson Rambelli, em comunicação pessoal, indicou a existência de uma lixeira composta exclusivamente por 
vidros no engenho Itaguá, em Iguape, SP. 
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como tigelas, xícaras, etc.). A amostra em questão apresentou predominância de formas 

côncavas, especialmente malgas (tigelas), totalizando 62% dos fragmentos identificáveis, 

contra 38% de formas abertas planas. Dentre os fragmentos, deve-se ressaltar que 3 são de 

urinóis (penicos) em creamware. 

Não há surpresas na amostra: os fragmentos são relativos principalmente às malgas, utilizadas 

para o consumo de alimentos com caldo, base da alimentação colonial da região. Até hoje são 

bastante consumidos os pirões feitos com caldo de peixe e farinha de mandioca. 

Poucos são os fragmentos decorados, predominando a decoração executada à mão livre com 

temas florais em tons terrosos. Do total de fragmentos da amostra, 8 são de florais pintados à 

mão, 1 transfer-printing azul e 1 Royal Rim. Todos eles teriam tido seus períodos de maior 

dispersão entre as últimas décadas do século XVIII e meados do século XIX, podendo 

avançar até as décadas de 1860-1870 no caso do transfer-printing. 

Com relação aos esmaltes, a amostra é composta por 63% de creamwares, 34% de pearlwares 

e 3% de whitewares. Os creamwares começaram a ser produzidos em 1762 durando até 

aproximadamente 1820 quando os pearlwares (início da produção em 1779) começam a ser 

produzidos e ganham o mercado, a partir de 1810. Como a maior parte dos fragmentos possui 

esse esmalte mais antigo, isso corrobora a idéia de que a ocupação das Áreas 1 e 2 teria se 

dado entre fins do século XVIII e primeira metade do século XIX. 

 

A moeda com argamassa: datador absoluto? 

Finalizando as considerações sobre o acervo, é realmente pouco provável que o sítio tenha 

tido a mesma intensidade de ocupação depois da década de 1830. É significativo o fato de que 

a única moeda encontrada nas pesquisas, 80 réis de cobre, date de 1829. No caso da moeda 

encontrada no estaleiro essa tendência pode ser reforçada pelo seu estado de conservação. Ela 

está impregnada com uma pasta calcária endurecida, que se pode atribuir à dissolução da 

argamassa das partes de alvenaria do telheiro pela água da chuva. Assim, a moeda teria ficado 

em contato com os restos construtivos resultantes da demolição posteriormente à queda do 

telhado do galpão, tendo sido logicamente depositada pouco antes do abandono e colapso da 

estrutura.  
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O funcionamento do estaleiro: hipóteses 

O abandono do terreno ainda no século XIX, a ocupação esparsa e muitas vezes predatória 

(reaproveitamento de material de construção), a recuperação da cobertura vegetal e as obras 

realizadas para a instalação da base do IO-USP ainda na década de 1950 eliminaram por 

completo algumas das principais estruturas do antigo estaleiro, as carreiras de botação, muito 

embora os locais onde elas estavam instaladas ainda hoje sejam parcialmente ocupados por 

carreiras contemporâneas para reparos navais. 

As principais hipóteses levantadas pelo estudo indicam que na Área 1 eram desenvolvidas 

atividades de construção naval de embarcações relativamente pequenas, tais como as 

baleeiras71. Já as embarcações maiores seriam construídas nas proximidades do mar, na antiga 

praia. 

Essas hipóteses seriam melhor fundamentadas caso houvesse possibilidade de análise das 

carreiras, pois elas efetivamente conectariam fisicamente as diversas oficinas e áreas de 

trabalho do estaleiro, possibilitando a compreensão da cadeia produtiva da construção naval. 

Isso é praticamente impossível no terreno da base, pois a área mais dinâmica da instalação de 

pesquisa atual fica justamente no local das antigas carreiras. Essas informações sobre a 

dinâmica produtiva do estaleiro ficariam então por conta das comparações entre contextos 

arqueológicos. 

O grande número de estaleiros criados entre fins do século XVIII e início do XIX na região 

deixou alguns vestígios em outros pontos do município72 (CALIXTO, 1915). Um desses 

                                                 
71 As dimensões dos cravos que foram localizados no sítio são muito próximas das dos cravos e pregos retirados 
da embarcação contemporânea que estava sendo reformada na base. Além disso, poderia haver uma relação de 
mão dupla entre os estaleiros e a armação de pesca à baleia da ilha do Bom Abrigo: as embarcações da armação 
poderiam ser fabricadas e consertadas nos estaleiros e o suprimento de óleo de baleia necessário às diversas 
atividades do estaleiro seria fornecido pela armação. 
72 Calixto cita, com base na totalidade da carta do brigadeiro João da Costa Ferreira, além daquele que é foco 
neste tópico, a existência de outros 4 estaleiros: o do rio Taquari (localizado em 2008), o do porto da Aldeia 
(imediações do porto insular da balsa do Cubatão), o do rio Itapitangui (possivelmente na localidade homônima) 
e um quarto, na porção continental, de fronte ao norte da ilha. Este último pode estar incorreto, pois são áreas de 
mangue impróprias à existência dessa indústria. Nessa época, o estaleiro dos Argolões não funcionava – pelo 
menos não autonomamente – assim como o da nau Cananéia. 
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estaleiros, o do rio Taquari, foi localizado em 2008, na continuidade do programa Carta 

Arqueológica Subaquática do Vale do Ribeira. As estruturas principais do antigo estaleiro são 

trechos de quatro trilhos de argamassa de pedra, hoje cobertos pelas águas do rio e que ficam 

parcialmente descobertos nas marés de grande amplitude dos meses de agosto e setembro. 

Essas são as estruturas que permitem complementar as informações sobre o funcionamento do 

estaleiro da base do IO-USP, pois fariam elas parte de uma ou mais carreiras de botação 

(prancha 66). 

E como funcionava essa carreira? Será que ela é semelhante às que existiam no estaleiro da 

base? Era semelhante a outras carreiras espalhadas pelo Brasil? Embora essa seja uma 

estrutura essencial para o funcionamento dos estaleiros, não existe uma gama suficientemente 

grande de informações sobre elas. 

Tendo como base os seus vestígios e o funcionamento das carreiras contemporâneas, pode-se 

imaginar o processo de botação. A embarcação a ser retirada ou colocada na água era puxada 

ou empurrada até sua quilha subir ou descer as estivas transversais de madeira, as quais 

repousariam sobre os trilhos de alvenaria de pedra, tanto para a fixação das mesmas, quanto 

para o seu não afundamento no terreno. Esses trilhos ficavam com uma das suas terminações 

submersas, não sendo, portanto, assentados numa superfície horizontal. Em verdade o declive 

era absolutamente fundamental para que um casco deslizasse para a água: no caso de uma 

embarcação recém-construída, haveria o trabalho de controlar a força da gravidade, sendo 

necessária uma tensão que na verdade freasse o casco na descida; já para uma embarcação 

avariada, o trabalho de puxá-la para a terra seria grande em razão do mesmo declive 

(convertido em aclive), mas, em compensação, a descida dar-se-ia mais facilmente73.  

Não foi possível avaliar se haveria alguma guia longitudinal nas estivas para manter a 

embarcação alinhada ou essa deriva seria controlada por cabos amarrados nos bordos do 

casco, ou ainda, por trilhos de madeira alçados (NILSSON, 1972, p.299, 307-309), garantindo 

                                                                                                                                                         

Paulino de Almeida (1961b, p.502), embasado em documentação histórica, indica a existência de 16 estaleiros 
em 1782. Anos depois, o mesmo autor reproduz o documento na íntegra e se lê 6 estaleiros (1967: 607), sendo 
este o número correto. 
73 Seria um bom tema de trabalho a identificação ou não de carreiras navais segregadas, no período da não 
mecanização do trabalho, para a construção e para o reparo. É lógico pensar que as de construção poderiam ser 
mais íngreme que as de reparo. 
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o deslizamento suave e equilibrado do mesmo sobre as estivas, lubrificadas com óleo de 

baleia (LAPA, 1968, p.71).  

Na representação da carreira do estaleiro do morro de São João e em dois desenhos das 

carreiras do estaleiro da Marinha de Salvador, BA (TELLES, 2001, p.70-71), percebe-se que 

existem apenas dois trilhos nas carreiras. Então, como explicar a existência de quatro trilhos, 

dois conjuntos separados por pouco mais de 2 m um do outro no estaleiro do rio Taquari? 

Examinando atentamente as carreiras do estaleiro do sargento-mor Joaquim da Costa, vê-se 

que as duas carreiras estão muito próximas uma da outra, o que pode explicar aquilo que 

vemos no rio Taquari: os quatro trilhos são, em realidade, duas carreiras contíguas. Essa 

proximidade pode ser entendida no caso das carreiras do IO-USP: o espaço da praia é 

pequeno, o que justifica essa disposição. Mas no caso do rio Taquari, região afastada da sede 

do município e onde não se percebeu qualquer empecilho para que a segunda carreira fosse 

colocada um pouco mais afastada da outra, garantindo uma área de trabalho mais saudável, 

essa disposição é no mínimo estranha. 

A resposta para esse arranjo vem de uma contextualização mais ampla da construção naval 

antiga. Hoje temos a tendência de tratar as embarcações em madeira com uma certa inocência 

e preconceito, achando que só pelo fato delas serem executadas em madeira são produtos de 

um conhecimento tradicional e folclórico, bonito, mas atrasado frente à construção naval em 

aço, alumínio ou fibra de vidro. Embora essa concepção seja rasa, ela é francamente difundida 

em todos os estratos sociais e tendemos a naturalizá-la, transformando a construção naval em 

madeira na ‘pré-história’ da construção atual, ou seja, num estágio mais atrasado, como se o 

estágio atual fosse um destino manifesto, inequívoco e normal da evolução das coisas, mais 

um sintoma da crença no sucesso do capitalismo industrial. 

Pensemos, então, que no século XVIII todas as embarcações produzidas em estaleiros 

ocidentais organizados eram feitas em madeira, desde a pequena embarcação de pesca até o 

grande vaso de guerra. Assim todos os produtos ficam em pé de igualdade, pelo menos no que 

tange a tecnologia do material: todos os estaleiros trabalhavam com a madeira, pois esta era a 

única matéria disponível, mas cada um poderia suprir uma demanda específica, pois havia 

uma grande diferença tecnológica entre os tipos de embarcações.  
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No estaleiro da Marinha de Salvador eram elaboradas e consertadas grandes embarcações, tais 

como as da Carreira da Índia, as quais não podiam ficar muito tempo paradas na Bahia em 

razão das despesas de manutenção das tripulações e do armazenamento da sua carga em 

galpões da cidade (LAPA, 1968), o que acabava consumindo parte do lucro obtido com a 

comercialização final dos produtos. Assim, não havia motivo para o estaleiro ter outro tipo de 

carreira que não àquele que servisse para grandes embarcações.  

No caso dos estaleiros de Cananéia, cuja demanda era pela construção de pequenas e médias 

embarcações e pelo reparo eventual de alguma grande nave avariada na rota entre o sul e o 

norte da América, seria necessário ter carreiras para pequenas, médias e grandes embarcações. 

Um arranjo bastante produtivo de estruturas seria colocar duas carreiras para pequenas 

embarcações lado a lado que, quando demandadas, poderiam ser transformadas numa única 

grande carreira, com largura suficiente para receber navios mais bojudos. E os trilhos centrais 

das duas carreiras menores ainda serviriam para constituir uma carreira intermediária, para 

embarcações médias. E se não podemos afirmar que já havia uma dinâmica capitalista nessas 

operações – time is money –, sem dúvida a questão do lucro estava presente na principal 

atividade mercantil da região. No caso de Cananéia, os navios representavam um dos 

principais produtos de exportação no início do século XIX (LUCCOK, 1975, p.403) e os 

ganhos obtidos nessa comercialização acabaram sendo, de uma forma ou de outra, investidos 

na lavoura comercial, pois os donos de estaleiros também eram grandes proprietários de 

escravos e de terras. 

 

Um serviço vil 

Em 1805, Martim Francisco Ribeiro de Andrada – irmão de José Bonifácio, o Patriarca do 

império – realiza uma expedição com o objetivo de mapear as riquezas minerais das regiões 

da capitania de São Paulo. O relato de suas descobertas é bastante interessante, mas o texto se 

destaca também pelas considerações no mínimo pouco lisonjeiras quanto às populações do 

vale do Ribeira. Sobre Cananéia ele aponta que a localidade estava dominada pela construção 

naval e exploração de madeira, atividades produtivas que no seu entender não mereciam tal 

designação. Termina o autor um dos parágrafos dizendo que “esta vila bem merece o nome de 

pátria dos carpinteiros” (ANDRADA, 1977, p.191-192). 



 110 

Hoje, pouco mais de 200 anos depois, o município ainda se destaca pelas atividades náuticas, 

principalmente àquelas voltadas à pesca e ao turismo. Mas devemos resistir à tentação de 

traçar um contínuo entre os tempos coloniais e os nossos dias. 

A prática da construção naval como uma atividade organizada em estaleiros de longa duração 

não parece ter sobrevivido à primeira metade do século XIX. Apesar de haver uma clara 

continuidade entre o ofício da carpintaria naval desde pelo menos o século XVIII até hoje, a 

manutenção de estaleiros organizados em Cananéia pode ter sofrido os mesmos problemas 

detectados em outras porções do globo. Ford (2007) aponta que o motivo da desaparição dos 

pequenos estaleiros de Chesapeake, EUA, no século XIX, foi a concorrência com os estaleiros 

de maior porte, que fabricavam embarcações maiores e se encontravam instalados no entorno 

imediato de núcleos urbanos.  

A essa tendência também podemos associar a concorrência dos navios a vapor no transporte 

das mercadorias. Segundo Valentim (2006), o frete cobrado pelo transporte do arroz de 

Iguape ao Rio de Janeiro nas embarcações a vapor era praticamente do mesmo valor que o 

frete dos veleiros para o mesmo percurso. E os vapores, se não possuíam grande capacidade 

de carga nos seus primórdios, primavam pela regularidade de marcha (KENCHINGTON ET. 

AL., 1996), que era impossível para embarcações impulsionada pelos ventos sazonais. Com o 

aumento do tamanho das embarcações a vapor e o desenvolvimento de máquinas 

relativamente menores e mais potentes, essa vantagem tornou-se absoluta.  

Por outro lado, as embarcações continuaram por um bom tempo sendo fabricadas com cascos 

de madeira, os quais necessitavam de cuidados no mínimo anuais, garantindo a sobrevivência 

dos ofícios de carpinteiros e calafates, embora os estaleiros organizados coloniais da região 

não tenham sobrevivido ao século XIX. 

E quando a madeira foi finalmente substituída pelo metal na navegação de cabotagem, 

calafates e carpinteiros continuaram a ser necessários para a construção e reparação da frota 

pesqueira, na qual até hoje predomina a madeira. 

Os serviços prestados por estes profissionais são requisitados até hoje. Os donos dos estaleiros 

oitocentistas abandonaram a atividade, ou porque não conseguiram remobilizar seu capital 

frente às vicissitudes econômicas, ou porque se envolveram com outras atividades produtivas, 
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ou ainda, mudaram-se da área – caso do dono do estaleiro aqui em foco –, continuando a 

desenvolver as atividades em praças mais dinâmicas.  

Cananéia pode não ter a mesma quantidade de estaleiros que possuía há 200 anos atrás, mas 

ainda continua sendo “A Pátria dos Carpinteiros”. 

 

ZPC: o porto do Bacharel 

O cais do porto do Bacharel é atualmente utilizado para o embarque e desembarque de 

veículos e pessoas que fazem a travessia de balsa entre Cananéia e a ilha Comprida, além dos 

passageiros que circulam entre o distrito de Ariri e a sede do município. Como já foi 

explanado em tópico anterior, suas formas atuais datam de 1927-1929, quando o cais do 

Mercado foi unido ao cais Municipal através da construção de uma muralha de pedras mais 

ampla e com o aterramento do espaço entre os cais antigos. O cais Municipal teria sido 

construído entre 1885 e 1889, mas sobre o cais do Mercado não poderia ser dita muita coisa, 

pois ele envolvia o prédio do mercado, estrutura construída em data incerta no século XIX. 

Anteriormente a isso haveria um pequeno cais que teria sido encapsulado pelo cais do 

Mercado, deixando um tênue vestígio no seu muro. E o que a arqueologia poderia nos revelar 

a respeito desse período nebuloso, anterior à década de 1880? 

Em primeiro lugar foi necessário escolher um local para a escavação no porto que não 

comprometesse a circulação dos veículos e passageiros em direção às balsas, fato que limitou 

muito as possibilidades, pois só seria possível escavar nas proximidades da casa construída 

parcialmente sobre o porto, situada entre a praça central e o respectivo cais. Embora isso 

propiciasse prospectar um local cuja a ocupação era bastante antiga, visto que mais próximo 

do talude do centro urbano original e das edificações antigas, impossibilitava de se conhecer 

os restos de cultura material derivados de uma ocupação tardia, ocorrida entre as décadas de 

1880 e 1930 e provavelmente depositados nas porções mais a leste do aterro (prancha 67). 

Foram abertas quatro sondagens na área de uma lanchonete recentemente demolida, 

edificação precária que por sua vez estava assentada sobre a área do antigo mercado, 

demolido entre 1953-1954. Retirados os paralelepípedos do piso assentado após a demolição 

do mercado, foram escavadas três sondagens de 100 X 60-70 cm na porção sul do porto até a 

profundidade máxima de 106 cm, e uma de 100 X 140 cm na extremidade norte do cais, no 
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final da parede leste da casa do porto, até os 115 cm de profundidade. De forma geral as 

escavações atingiram o antigo leito marinho/ praia (pranchas 68 e 69). Foram encontradas 4 

camadas de estratificação dos sedimentos, cuja estratigrafia é apresentada na prancha 68. 

Foram exumados 1041 fragmentos das 4 sondagens. 

A prospecção foi iniciada com a escavação por níveis artificiais (10 cm), mas, logo após o 

entendimento da estratificação, mudou-se para a técnica de escavação por camadas de 

deposição, buscando-se, quando possível, a determinação de seqüências ou rupturas 

cronológicas dos materiais. 

A camada I (mais profunda) corresponde a uma areia muito fina, cinza clara, estéril, relativa a 

feição praial ou ao fundo marinho.  

Acima dela existe a camada II, bastante escura e que contém vestígios arqueológicos 

descartados ao longo de séculos. Nas três sondagens mais ao sul foram encontrados 

fragmentos de cerâmica indígena e de cerâmica local/ regional (neocolonial), vestígios 

inexistentes na sondagem do norte (prancha 70). Grosso modo é possível dizer que as 

sondagens do sul continham vestígios relativos a contextos domésticos e portuários, enquanto 

a sondagem setentrional apresentava vestígios decorrentes de atividades não domésticas, que 

podem ser relacionadas a atividades portuárias de carga e descarga de embarcações, como 

veremos adiante. Independente das diferenças de materiais apresentadas nos dois conjuntos de 

sondagens, na camada II não foram encontrados fragmentos de utensílios de faiança fina, 

excelentes datadores para os contextos arqueológicos de fins do século XVIII e início do 

século XIX, no caso brasileiro. Dessa forma, cogita-se que a datação máxima dessa camada 

esteja entre o final do século XVIII ou, mais provavelmente, o início do século XIX.  

A datação de contextos por meio dos utensílios de faiança fina não leva em conta a introdução 

desses objetos através do contrabando, questão levantada por Paulo Zanettini em 1986, no seu 

pioneiro artigo sobre a até então misteriosa categoria ‘louça’. Segundo o autor, a prática do 

contrabando teria provocado a entrada desse material antes da abertura dos portos, em 1808. 
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Sem dúvida isso ocorreu, mas não há um conjunto de estudos focados na questão para que se 

possa traçar um padrão ou tendência74. 

Também é certo que nem todos os portos tinham contatos freqüentes com embarcações 

estrangeiras ou proporcionavam uma boa oportunidade de negócio para os contrabandistas. 

Apesar de ser uma cidade portuária, grande parte da navegação que demandava o porto de 

Cananéia era relativa ao movimento de cabotagem nacional ou luso-brasileiro, sendo que até 

o início do século XIX era proibido o comércio direto com a praça do Rio de Janeiro (isso 

para todos os portos do centro-sul), a principal do centro-sul, sem que as embarcações antes 

entrassem no porto de Santos (VALENTIM, 2006, p.13). Não se deve descartar a ocorrência 

do intercâmbio entre a população local e as tripulações de embarcações estrangeiras, pois 

também é certo que ela ocorria, mas quando se pensa em contrabando, deve-se enxergar não 

somente a entrada de bens manufaturados estrangeiros ilegais, mas a circulação de quaisquer 

mercadorias, trazidas por barcos estrangeiros ou nacionais, sem o pagamento dos impostos e 

das taxas das capitanias e da coroa75. E, além disso, não se pode alegar que os bens 

estrangeiros desejados pela aristocracia do Rio de Janeiro e pelos cananeenses fossem os 

mesmos. Assim, talvez utensílios de faiança fina não estariam no topo da lista dos habitantes e 

trabalhadores do local. Pode-se até aventar a possibilidade contrária, da faiança ter sido 

utilizada em grande quantidade em concomitância com a entrada legal de faiança fina, seja 

por resistência cultural76, seja por se tratar de um mercado periférico, onde os produtos 

baratos e fora de moda ainda teriam compradores. 

A camada III é decorrente de um aterro de argila do tipo piçarra, com poucos vestígios de 

material arqueológico. Alguns fragmentos de utensílios de faiança fina são encontrados nessa 

camada, o que aponta para a hipótese dele ter sido criado já no século XIX. 

                                                 
74 A introdução de utensílios de faiança fina antes da abertura dos portos foi notado em Barra Falsa, próximo à 
Pelotas, Rio Grande do Sul (OGNIBENI, 1997). 
75 Apesar da barra de Cananéia comportar grandes embarcações, estas não demandavam o porto da vila, o que 
pode ter motivado Rendon (1978, p.14-15), no século XVIII e Oliveira (1978, p.36), no século XIX, a alegar que 
só poderiam entrar corvetas. De qualquer forma, o naufrágio de uma embarcação de três mastros no momento 
em que saía da barra de Cananéia para mar aberto (CASVR 17) é bastante significativo. O que uma embarcação 
grande, não usual na região e com carga não declarada (ALMEIDA, 1981, p.35) estaria fazendo lá? Esse 
mistério fica ainda mais interessante quando se atenta para o fato de que, naquele ano, 1804, ocorreram dois 
outros naufrágios (CASVR 18 e 19), de que se tem informações sobre carga, procedência e destino. 
76 Cananéia era a localidade portuária paulista onde havia a maior população de marítimos reinóis, no início do 
século XIX (BACELLAR, 2000, p.19). 



 114 

A camada IV é uma mistura dos restos construtivos do mercado com a camada de aterro de 

piçarra e deve ter sido formada durante eventuais reformas internas e, principalmente, com a 

demolição do prédio. Nessa camada são percebidas lentes distintas de entulho que às vezes 

estão invertidas. Dessa camada foram coletados vestígios de utensílios contemporâneos, 

notadamente restos decorrentes dos últimos momentos do mercado. Vidros e alguns 

fragmentos de utensílios de faiança fina também são encontrados nessa camada. 

Vestígios estruturais bastante significativos também foram evidenciados pelas prospecções. 

Na sondagem 2mN foi encontrada uma grande pedra que parece ter desabado de alguma 

estrutura a oeste dela, possivelmente uma continuação do muro localizado bem mais ao norte, 

parcialmente evidenciado na sondagem 3mN. A pedra está incrustada por conchas e 

possivelmente também com argamassa. 

Nas sondagens 1m e 2mS foi evidenciada a fundação do prédio do antigo mercado. Esse 

achado não foi uma surpresa, uma vez que a abertura da sondagem ocorreu na projeção da 

parede sul do casarão, onde ficava a parede sul do mercado segundo as fotos antigas. Fato 

interessante foi revelado pela constituição da fundação da parede: tinha largura padrão – entre 

50 e 60 cm – mas era pouco profunda, chegando até 40 ou 50 cm, sendo constituída 

aparentemente por mais argamassa do que pedras, talvez em razão de ser aquela a primeira 

camada da fundação. As pedras usadas na construção eram de dimensões reduzidas, mas 

pode-se aventar a hipótese de que as pedras maiores da fundação tenham sido retiradas na 

demolição da década de 1950. Paulino de Almeida (1961b, p.482) cita que as pedras do 

mercado foram reaproveitadas na fundação do hotel Municipal (hoje sede da prefeitura), fato 

bastante comum numa área carente de formações rochosas (à exceção do morro de São João).  

A explicação para essa fundação pouco profunda decorre da técnica construtiva das 

edificações em alvenaria em pedra: a estrutura era delineada e sustentada – incluindo aí o 

telhado – por colunas de pedra, as quais ficavam nas intersecções das paredes externas e 

algumas no interior do edifício. O mercado era um prédio térreo, de forma que a pressão das 

paredes exercida sobre as fundações não seria muito grande. E, além disso, o prédio foi 

construído sobre um aterro bastante compactado, podendo ser ele também considerado parte 

das fundações.  
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Sobre essa seqüência – aterro primeiro, depois parede –, fica claro através dos perfis que em 

primeiro lugar o aterro foi construído e, somente depois foi escavado o buraco para as 

fundações da parede, repousando parte dela (leste) sobre aterro e uma outra parte (oeste) sobre 

blocos de piçarra e pedras entremeados pela camada II (prancha 69). 

Os blocos de piçarra escura, a base da formação Cananéia, podem ser confundidos com 

pedras à distância. São naturais do local, não são adequadas para a construção por serem 

friáveis e estão nessa posição em razão de desabamentos do talude. Já as pedras foram 

deliberadamente transportadas para construir alguma estrutura. 

A camada II está parcialmente coberta por esses blocos de piçarra. No caso das sondagens 1m 

e 2mN, a camada II está abaixo e por entre os blocos de piçarra, o que mostra que havia 

ocupação humana lá antes dos blocos de piçarra caírem e que ela continuou depois da queda 

dos mesmos. Assim os moradores do local tiveram que conviver com o processo erosivo por 

muitos anos, talvez séculos. Esses blocos foram gradativamente desaparecendo na medida em 

que as sondagens se estendiam para o norte, o que pode significar que a fachada leste da casa 

do porto era menor, tendo sido ampliada para o sul tempos depois. Uma edificação menor 

ocuparia uma menor porção do talude, permitindo que os blocos de piçarra desabados se 

acumulassem naquele local, enquanto que a porção do talude ocupada pela casa estaria fixa e 

não se desagregaria. Com a ampliação da casa para sul, cessariam os desabamentos naquele 

local, cujos vestígios posteriormente ficariam sepultados no aterro. Embora essa seja apenas 

mais uma hipótese, nota-se uma assimetria na distribuição das janelas do segundo piso 

(primeiro piso com relação à praça): a última ao sul está bastante afastada da intersecção da 

parede leste com a parede sul do prédio (prancha 67). 

Uma vez que as três sondagens do sul estão numa zona de interface terra/ água muito rasa, 

propícia a receber somente alguns tipos de canoas, supõe-se que os vestígios escavados 

estejam associados ou às atividades domésticas da casa, ou a alguma ocupação anterior a ela, 

ou ainda, a uma zona portuária adequada para receber produtos locais/ regionais. 

As canoas monóxilas eram largamente utilizadas na região e transportavam todo o tipo de 

produto, podendo inclusive ser utilizadas para o transporte de mercadorias entre as 

embarcações maiores e o porto, ou vice-versa. Algumas cargas, entretanto, eram transportadas 

exclusivamente em canoas, não porque elas só poderiam ser transportadas nesse tipo de 
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embarcação, mas porque as pessoas que as produziam e/ ou conduziam só possuíam canoas 

para esse trabalho, o que acabou por caracterizar a remessa em si, a ponto do artigo 16 das 

Posturas Municipais de 1888 estipularem que cada “canoa de louça preta ou potes” deveria 

pagar 1$000 réis de imposto77. Assim os vestígios podem tanto indicar contextos domésticos, 

quanto atividades portuárias de carga e descarga de produtos locais. 

Em razão da diminuta área escavada e do terreno inclinado para leste (de forma geral ele é 

inclinado para nordeste), não foi possível utilizar a técnica de decapagem, de forma que a 

camada II é a que contém os restos mais antigos, mas não se sabe se há uma diferenciação 

cronológica entre os vestígios depositados no topo e na base dela. Mais uma vez supõe-se que 

haja, pois os vestígios mais profundos da camada II da sondagem 2m N, separados por uma 

lente de areia marinha dos vestígios da parte superior da camada, têm características que os 

aproximam da cerâmica indígena, notadamente a grande quantidade de fragmentos com 

decoração plástica corrugada. 

Na sondagem 3mN não foram encontrados os restos articulados da parede norte do mercado 

de antes da década de 1930. Pode ser que ela tenha sido completamente demolida e 

reaproveitada para a ampliação do mercado, deixando em seu lugar apenas a grande 

quantidade de entulho que caracteriza a camada IV e parte da III. Em compensação foi 

descoberta uma rampa de argamassa e uma das pedras do muro de um cais anteriores ao 

aterro de piçarra da camada III e, consequentemente, anterior à construção do mercado 

(prancha 68). A figura de Burchell (1826), retratando um cais em Santos, ilustra como poderia 

ser essa estrutura (prancha 73). 

Optou-se por não escavar a rampa em busca de outras camadas de ocupação, mais antigas e 

que porventura pudessem estar abaixo dessa estrutura, mas foi aberto um pequeno poço no 

canto leste do perfil sul da sondagem. A camada II, contida abaixo do aterro de piçarra 

(camada III) e sobre a pedra do cais, aparentemente não prosseguia por sobre a rampa, cuja 

inclinação seguia a direção nordeste, em busca da parte mais profunda do talude submerso – o 

“perau”. Porém a camada II seguia o contorno da pedra, descia por ela e se tornava mais 

espessa, até atingir o que antigamente era a feição praial ou o fundo marinho, denotando que 

essa camada começou a se formar após a construção dessa estrutura portuária. 

                                                 
77 AHAL, RE88.015, caixa 659, 1888. 
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Novamente na camada II não foram encontrados vestígios de utensílios de faiança fina, mas 

também não foram identificados vestígios de utensílios cerâmicos com características 

indígenas. No entanto não podemos dizer que este depósito seria cronologicamente posterior 

ao das sondagens abertas no sul do porto, pois foi localizado um fragmento de faiança, com 

padrão decorativo aparentemente bastante antigo, contendo espirais em azul que preencheriam 

boa parte da superfície interna do utensílio (prancha 71). Em resumo, a diferenciação de 

material entre as sondagens do sul e do norte do porto seria mais em razão do tipo de 

atividade desenvolvida naqueles locais do que por fatores cronológicos. 

O acervo coletado nesta sondagem é muito menor do que aquele recuperado da sondagem 2m 

N, por exemplo, sendo que esta última tinha dimensões mais reduzidas que a primeira. Mas o 

conjunto de achados também se distingue pela qualidade dos artefatos: foram localizados 

fragmentos de um grande utensílio cerâmico, torneado, possivelmente importado, semelhante 

a um jarro de azeitonas ou de óleo de oliva (SCHÁVELZON ET. AL., 1998, p.62). Além 

desse achado mais associado às atividades comerciais e que distanciaria as atividades 

ocorridas na área desta sondagem de um contexto doméstico, foram localizados fragmentos 

do revestimento de cobre do casco de uma embarcação78 (prancha 71). 

O local da sondagem 3mN se aproxima de águas mais profundas, onde embarcações de maior 

calado poderiam chegar mais perto. 

Seria esse o porto citado por Almeida, aquele que teria desaparecido com a construção do 

porto do Bacharel? É praticamente impossível estabelecer uma ligação direta entre os 

vestígios localizados e o texto, porque tanto a dinâmica do meio ambiente, quanto as 

adaptações a ele e à evolução do comércio e da navegação foram muito mais complexas do 

que parecem. 

O rápido levantamento cadastral da planta da casa do porto revelou que, além dela ter sofrido 

grandes modificações internas e externas (a casa muito provavelmente foi ampliada, pois não 

apresenta as mesmas feições observadas na segunda metade do século XVIII, além da parede 

sul ser menos espessa que a parede norte) ao longo do tempo, ela foi construída 

propositalmente num terreno instável, na beira do talude entre a terra firme e o mar.  
                                                 
78 O revestimento de cobre no casco das embarcações de madeira começou a ser utilizado na Marinha de Guerra 
britânica na segunda metade do século XVIII para evitar as incrustações por cracas e impedir a ação do guzano 
Teredo navalis (LAVERY, 2004, p.125). 
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Esse posicionamento estratégico pode ter acentuado a dinâmica erosiva natural, visto que a 

edificação foi erguida na zona intermareal, de forma a se projetar no mar. Assim os problemas 

estruturais causados por esse arranjo construtivo advinham de duas fontes: pela instabilidade 

do talude e pela dinâmica marítima. Para minorar os impactos da primeira fonte tem-se o 

contraforte da fachada norte da casa, que está perfeitamente alinhado com a beira do talude, 

indicando que a tensão ambiente/ estrutura havia se manifestado ainda em tempos bastante 

remotos. No caso da segunda fonte de problemas construtivos, tem-se evidências materiais de 

sua ação e da tentativa de mitigá-la: os blocos de piçarra do talude e as pedras desabadas de 

algum muro e que foram encontradas nas sondagens do sul do porto. Para solucionar isso, 

novos reforços das margens, através de muros de pedra ou do engordamento das margens 

foram tentados. E essas estruturas teriam que ter uma dupla função: além de revestir e 

proteger a costa da força do mar, não poderiam inviabilizar o acesso da casa à água, tendo que 

servir também de área de embarque e desembarque, mantendo as vantagens que motivaram a 

construção da casa.  

Como conseqüência dessas novas intervenções à beira mar ou em áreas anteriormente 

afogadas, haveria uma reação diferente a jusante e a montante das estruturas79. No caso do 

terreno examinado, enquanto o local da casa ficaria a salvo da força das ondas, ao norte dela 

haveria uma tendência erosiva, e ao sul o efeito seria contrário, gerando assoreamento. O mar 

retira sedimentos do norte, os quais não são repostos por causa da interferência do cais da 

casa, enquanto que no sul os sedimentos lançados pelo rio Olaria ficam acumulados em 

função da barreira formada pelo cais. Assim, o sul do cais comportaria embarques e 

desembarques de canoas enquanto no norte as embarcações maiores poderiam chegar cada 

vez mais próximo da costa, o que pode ter proporcionado – talvez involuntariamente – um 

movimento portuário diferenciado num e noutro lado do porto.  

À dinâmica marítima, natural, porém influenciada pela intervenção antrópica, somar-se-ia o 

aumento da atividade portuária, a qual demandaria estruturas maiores. Note-se que o aumento 

da demanda portuária não está diretamente relacionado às modificações ambientais, mas são 

processos que se encontram a partir do momento em que a casa do porto é construída naquele 

local. Desse ponto em diante, as tensões entre as condições naturais e as necessidades 

                                                 
79 Flávio Calippo, com. pes., 2008. 
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portuárias interagem a tal ponto que é impossível dissociar uma da outra. O terreno vai sendo 

afeiçoado ao uso ou, no limite, as estruturas construtivas vão surgindo com base nas 

necessidades, levando-se em conta as características do terreno. 

E foi a ampliação desse cais de saneamento/ atracação que permitiu a construção do antigo 

prédio do mercado. As fotos apresentadas na prancha 72 colaboram para o entendimento da 

evolução dessa edificação que, grosso modo, lembra os trapiches do Rio de Janeiro 

oitocentista, principalmente: armazéns que se projetavam no mar (FRIDMAN, 1999) Na foto 

de 1906 percebe-se que a parede leste do prédio do mercado está assentada sobre o muro do 

cais, mas esse arranjo não era aquele originalmente planejado (prancha 27, YD). Na prancha 

72, imagem 2, um cartão postal da década de 1920, nota-se uma assimetria entre porta do 

extremo leste com as subsequentes da fachada sul do prédio do mercado. Entre as duas portas, 

percebe-se uma marca vertical – trinca – que demarca dois momentos construtivos, indicando 

a ampliação do prédio para leste. Na foto de 1906 a parede sul do prédio já apresenta essa 

assimetria entre as envasaduras, capturada em detalhe pelo cartão postal. Assim, antes de 

1906, o prédio do mercado era menor que o cais. Em dado momento o prédio foi ampliado 

para leste, dominando toda a porção leste do cais. Posteriormente, o cais do mercado foi 

ampliado mais para leste, configuração evidente no quadro de 1925 (prancha 37, YA). Esse 

avanço do cais se deu provavelmente quando as obras do cais de saneamento da avenida Beira 

Mar já haviam começado, porque esse muro foi executado com pedras menores, britadas e 

unidas com argamassa, técnica diferente daquela usada nos cais mais antigos e provavelmente 

o material usado no cais de saneamento (prancha 72, imagem 1). Depois dessa ampliação o 

cais do Mercado foi unido ao Municipal e assim estava criado o porto do Bacharel. Esse 

momento construtivo pode ser percebido pela falha que existe no muro sul do porto e que 

indica esses dois momentos da década de 1920 (prancha 32, imagem 2). 

Até aqui se falou da expansão para leste do cais e do prédio do mercado, mas resta ainda 

examinar a evolução para o sul e para o norte. Essas porções parecem estar consolidadas 

desde a criação do primeiro aterro ao leste da casa do porto, aquele que teria recoberto as 

estruturas evidenciadas nas sondagens, pois elas são simétricas. O prédio do mercado 

originalmente ficaria no meio do aterro, circundado por um cais que permitiria operações 

portuárias, tanto no sul, quanto no norte e no leste. Assim o cais não teria sofrido 

modificações desde a sua construção até a década de 1920, mas o prédio do mercado foi 
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ampliado para leste e, posteriormente, também para o norte, onde se percebe uma fachada 

completamente diferente em termos de proporções, ultrapassando o caimento da água norte do 

telhado da edificação, denotando uma ampliação expedita e sem preocupações com forma. A 

estética também foi deixada de lado nessa ampliação, como se pode perceber através da falta 

de acabamento na parede norte (pranchas 40, YB e 72).  

Somando-se essas ampliações do prédio do mercado, que inutilizaram o cais para operações 

portuárias no leste, com a disposição das portas na edificação, percebe-se que houve um 

momento em que todas as operações de carga e descarga foram realizadas pelo sul, onde só 

encostam pequenas embarcações e canoas. Nesse momento, a atracação de embarcações na 

fachada leste deixou de ser realizada, o que pode ser explicado pela criação de um outro tipo 

de estrutura portuária que comportaria as embarcações maiores, o cais Municipal. Tempos 

mais tarde, a porção norte do prédio do mercado foi ampliada, mas a porta de acesso ao anexo 

ficava na fachada leste, indicando que essa porta ligava o prédio diretamente a embarcações 

maiores. Em resumo, o cais do Mercado se limitou a satisfazer as atividades portuárias locais 

e regionais, desenvolvidas majoritariamente em canoas, pois já havia uma estrutura na cidade 

que comportaria operações com embarcações maiores. Mas, com o início da pesca comercial, 

a partir das décadas de 1910-1920, o tamanho das embarcações aumentou e, para comportá-

las, o prédio do mercado cresceu e o cais do Mercado foi readequado para receber 

embarcações de maior porte. Quando uma situação limite se colocou, o cais do mercado teve 

que ser ampliado para leste e recebeu um trapiche de madeira que avançasse até maiores 

profundidades. 

Seja como for, os diferentes momentos construtivos evidenciados pelas fotografias reforçam a 

hipótese de que as estruturas localizadas nas prospecções de 2007 tenham sido aterradas logo 

no início do século XIX por uma outra estrutura que buscava se aproximar de zonas mais 

profundas, que proporcionava mais espaço para as atividades portuárias e comerciais, mas que 

também evitava a erosão da linha de costa.  

Apesar de serem hipóteses sobre eventos ocorridos há muito tempo numa área bastante 

dinâmica, outras bases de sustentação podem servir para legitimá-las, tais como toda a 

seqüência de obras portuárias realizadas na Zona Portuária Central de Cananéia entre 1880 e 

1950. Foram elas realizadas justamente para conter os efeitos da erosão na avenida Beira Mar 



 121 

e para adequar as áreas de aportagem ao equipamento flutuante que aumentava de tamanho e 

ficava mais complexo. 

Finalmente, as prospecções no porto do Bacharel, somadas ao cadastramento das estruturas do 

cais da avenida Beira Mar e contrapostos à documentação textual e iconográfica permitem a 

delimitação de sete fases construtivas portuárias que, sem dúvida, não são a totalidade das 

obras efetuadas no local ao longo dos séculos, mas fornecem um panorama bastante completo 

das transformações da costa durante o período em foco e até mesmo antes dele. 

2007: reforma para adequação turística do passeio público. 

Décadas de 1960-1970: época de consertos do cais, reforço de parte da muralha com 

contrafortes de concreto, emparedamento de escadas de acesso ao mar e melhorias na 

comunicação entre a rua e o cais (criação de escadas e alargamento das já existentes); criação 

de passeio público ao longo da muralha do mar; alargamento da avenida Beira Mar e 

retificação do talude entre a pista de rodagem e o passeio. 

Década de 1950: demolição do mercado; pavimentação do porto do Bacharel com 

paralelepípedos; reconstrução/ reforma do cais de saneamento desde o norte do porto do 

Bacharel até o sul do píer da Fábrica de Barris; encamisamento da muralha anterior com 

pedras talhadas. 

Década de 1920: construção de muro de contenção do talude da antiga rua do Mar, hoje 

coberto pelo asfalto da pista da avenida; construção do cais de saneamento desde o píer da 

antiga Fábrica de Barris – também erguido naquela década – até o porto do Bacharel; em 

seguida, houve um aumento de tamanho do cais de atracação, que acabou por envolver o cais 

do Mercado e o cais Municipal, formando a estrutura que desde 1931 é oficialmente 

conhecida como porto do Bacharel, mas que para o povo permaneceu sendo o cais do 

Mercado ainda por algum tempo (ALMEIDA, 1964, p.502).  

Década de 1880: construção do cais Municipal. Essa estrutura de pedra, a qual possuía uma 

escada para o mar na sua porção mais avançada, estaria poucos metros ao norte do cais do 

Mercado, menos extenso, mas mais largo. Tanto o cais do Mercado, quanto o Municipal 

estavam situados na área antes denominada porto Grande. Mais ao norte, diante da rua 

Rodolfo de Lima – antigo beco do Inferno – existiria um singelo porto de desembarque de 

pessoas (ALMEIDA, 1964, p.501-502). 
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6ª. anterior à década de 1880: haveria os portos do Rosário, o diante da Rodolfo de Lima e um 

outro, no antigo porto Grande, que seria um aterro de piçarra que se sobrepõe à rampa de 

argamassa e cais de pedra, obra necessária para a criação de um cais maior e mais resistente 

às ondas sobre o qual foi erguido o prédio do mercado. 

7ª. Anterior à primeira década do século XIX: construção de cais de saneamento na fachada 

leste do casarão do antigo largo da Matriz com rampa de acesso ao mar feita com argamassa 

de conchas. Sua datação é anterior à primeira metade do século XIX porque sobre ela estava 

depositada a camada arqueológica que não continha qualquer artefato posterior a 1808.  

A data de construção dessa edificação não pode ser precisada, embora o desenho de José 

Custódio de Sá e Faria (1776) mostre uma casa bastante próxima da beira do mar, se bem que 

com feições e volumetria diferentes, no mesmo local (REIS, 2000).  

Podemos levantar uma hipótese de que ela tenha sido edificada naquele ponto para substituir a 

edificação arruinada mencionada no ofício de 1739 do corregedor, a qual situava-se ao norte 

da casa do porto atual. 

 

ZPI: prospecção na Esplanada da Figueira 

Em novembro de 2008, realizou-se prospecção80 na porção central do lote 211, quadra 88 da 

área urbana da sede do município, local enquadrado na Zona Portuária Interna. 

O referido lote pertence ao Sr. Antônio José G. Bettega (dentre outros proprietários), que nele 

pretende construir um pequeno laboratório para o estudo do reaproveitamento de rejeitos da 

pesca (ossos, conchas, águas servidas, etc) na fabricação de um componente para ração 

animal. 

O lote 211 possui mais de 50 m no eixo leste-oeste e pouco mais de 100 m no eixo norte-sul, 

mas apenas a porção central dele (24,55 m, eixo E-W e 35,15 m, eixo N-S), será utilizada para 

a construção do laboratório. A prospecção arqueológica se concentrou nesse terreno, o qual 

está delimitado por um muro a oeste e cercas no norte, leste e sul. Na porção norte do lote 

                                                 
80 Nessa prospecção, realizada entre 03 e 06 de novembro, contou-se com a participação do arqueólogo Leandro 
D. Duran e dos ajudantes de serviços gerais Jumari Gomes, Daniel Gonçalves, Marcelo de Souza, Reinaldo da 
Silva e Fernando Alves.  
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existe a praça da Figueira, no leste e sul há ruas que servem às edificações (moradias e casas 

de barco) construídas na porção sul do lote, na beira do rio Olaria81.  

A intervenção arqueológica foi desenvolvida em três fases: prospecção de superfície, 

prospecção de subsuperfície com 41 poços-teste e 3 trincheiras nos locais onde foram 

encontrados vestígios arqueológicos e, finalmente, a abertura de 1 sondagem contígua ao 

poço-teste 23, o qual apresentava vestígios possivelmente estruturados (prancha 73). 

Como resultado da prospecção foram encontrados vestígios arqueológicos históricos (séculos 

XVIII até XXI) desarticulados em praticamente todo o terreno, com menor intensidade na 

porção sul, além de um contexto arqueológico, evidenciado pela sondagem 1, relativo a um 

estaleiro naval da primeira metade do século passado na porção oeste do terreno (prancha 74). 

Segundo as lembranças do proprietário do terreno, relatadas durante a etapa de campo, na 

Figueira e arredores ocorriam duas atividades principais: o abate de gado bovino e a 

construção de canoas monóxilas em compridos ranchos. 

Apesar dos vestígios mais antigos localizados no terreno, os únicos contextos estruturados 

eram os contemporâneos. Eram nítidas as camadas de descarte de lixo contemporâneo, 

retroagindo até a década de 1970, além de uma segunda camada, formada em meados do 

século XX, que continha grande quantidade de ossos de bovinos, refletindo materialmente a 

ocupação relatada (prancha 76). É interessante notar que também foram localizadas muitas 

bolinhas de gude em todo o terreno, geralmente associadas aos restos de meados do século 

XX. Novamente segundo o sr. Bettega, o abate e a carneação do gado eram acompanhados 

com euforia pelas crianças da cidade, o que explica a grande quantidade desse popular 

brinquedo. 

Na sondagem 1, abaixo da camada de meados do século XX (50 cm de profundidade) e acima 

da areia estéril (80 cm) foi descoberta uma camada relativa aos estaleiros de canoas. Era ela 

composta por um piso de entulho e conchas e continha restos de alimentação – material ósseo 

e malacológico, fragmentos de utensílios de faiança fina, muitos pregos de metal (ferro ou 

aço), carvão, madeira e folhas de cobre utilizadas no reparo das fissuras das canoas (prancha 

75). 

                                                 
81 Segundo o proprietário, essas edificações ao S são irregulares e a área da Figueira foi doada por sua família à 
prefeitura, passando a ser um logradouro público. 
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Apesar do trabalho de curadoria do material recuperado estar no começo, é possível dizer que 

este estaleiro – que não foi o único a funcionar no terreno – foi estabelecido entre as décadas 

de 1920 e 1950, sendo mais provável o seu funcionamento entre as décadas de 1930 e 1940. 

Chegou-se a essa datação através da análise de fotografias antigas e da observação ainda em 

campo do material localizado. Havia uma nítida conexão entre os vestígios de faiança fina, os 

frascos de vidro feitos com tecnologia manual e semi-automática (ZANETTINI ET. AL., 

2005) e as folhas de cobre.  

Os resultados dessa prospecção que são relevantes para o trabalho se referem ao tipo de 

material encontrado na camada do estaleiro e sua combinação pouco eficiente: as folhas de 

cobre e os pregos de ferro ou aço. 

De acordo com o relato do sr. Bettega – e corroborando observações realizadas ao longo dos 

anos – as placas de cobre eram utilizadas para remendar as trincas e fissuras das canoas. Uma 

vez que tais embarcações são feitas quase na sua totalidade com um único tronco de árvore, 

qualquer rachadura no casco requer uma placa de metal – hoje se utiliza folha-de-flandres – 

para impedir sua expansão e a conseqüente quebra da peça (prancha 77). Para a fixação da 

placa são necessários cravos ou pregos de bronze ou, atualmente, de metal galvanizado ou 

inoxidável. Nesse tipo de conserto não podem ser utilizados pregos de ferro ou aço, pois esses 

metais, em contato com o cobre e imersos na água salgada, funcionam como anodos de 

sacrifício para a ferrugem, sendo rapidamente corroídos, neutralizando a eficácia do conserto. 

Apesar de terem sido localizadas grandes quantidades de pregos durante as prospecções – se 

todos tivessem sido coletados teríamos algumas centenas – apenas dois cravos de bronze 

foram encontrados (um deles estava preso a uma das folhas de cobre). Assim, supõe-se que 

pregos de ferro ou aço estavam sendo utilizados na confecção dos remendos nas canoas, a 

despeito de serem inadequados. 

Logicamente pode-se aventar a hipótese de que os pregos de bronze tivessem sido 

reaproveitados à época, enquanto que os de ferro ou aço, menos valiosos e já corroídos, 

teriam sido descartados. Isso pode realmente ter acontecido, mas não afasta o uso dos pregos 

de ferro ou aço na fixação dos remendos de folha de cobre, porque foi localizada, dentro da 

camada de conchas – associação inequívoca com as atividades navais – grande quantidade de 

pequenos pregos de ferro, com por volta de 3 cm, os quais só teriam serventia na pregadura da 
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placa de cobre ao casco. Além disso, alguns deles foram localizados abaixo das placas de 

cobre e na vertical, comprovando que eles realmente foram utilizados nos consertos. 

Como explicar essa utilização equivocada? As respostas são duas. A primeira delas versa 

sobre a escassez do material: os pregos de bronze passaram a ser mercadoria escassa e cara. A 

segunda resposta admitiria que as canoas precisavam ser colocadas de volta na água 

rapidamente, pois os ganhos com sua utilização seriam bastante superiores ao custo de vários 

remendos pouco cuidadosos. Em ambos os casos está-se lidando com duas fontes de 

motivação: ou porque há uma situação econômica muito dinâmica, ou porque ela é pouco 

dinâmica. 

A falta dos pregos de bronze pode ser tanto em razão do seu alto custo, o que inviabilizava a 

comercialização na região, quanto pela grande procura para a realização dos remendos. Essa 

última motivação não tem grande sustentação no plano material dada à ausência de pregos de 

bronze no contexto arqueológico. É pouco provável que absolutamente todos os pregos de 

bronze – à exceção de um, encontrado na trincheira 1 e fora de contexto – tenham sido 

sistematicamente reaproveitados. Assim parece que os pregos de bronze teriam ficado 

realmente escassos porque caros. A despeito das flutuações do preço da mercadoria, sua 

escassez na região no intervalo de existência do estaleiro estaria ligada à redefinição dos 

modais de transporte. O transporte marítimo de cargas foi declinando acentuadamente a partir 

da década de 1930 – isso, de um modo geral, em todo o país – sem que novos meios de 

comunicação tenham sido estabelecidos concomitantemente na região, o que prejudicava a 

provisão de um insumo bastante específico. 

Também para o caso das canoas terem que ser colocadas de volta na água o mais rápido 

possível, o motivo é dúbio. Era uma questão de subsistência colocá-las rapidamente em 

condições de navegar ou uma questão de lucro? Essa resposta não é tão simples, pois a pesca 

comercial começa a se desenvolver com grande intensidade justamente a partir das décadas de 

1910-1920, período ao qual estaria associado o estaleiro em foco. Apesar do desenvolvimento 

comercial, a pesca começou a se tornar cada vez mais uma tarefa centralizada na mão de 

empresas e cooperativas, as quais controlavam embarcações – de tábuas, motorizadas, 

equipadas para mar aberto e viagens mais longas – além de organizar a mão-de-obra, tornando 
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o pescador artesanal e/ou eventual, num empregado. Dessa forma, os lucros aumentaram, mas 

acabaram por se concentrar na mão de uns poucos empreendedores. 

Em verdade a resposta pode estar na conjugação dessas duas motivações: a pesca comercial se 

desenvolve, mas os lucros se concentram em poucos agentes. Apesar disso, a pesca comercial 

garantia algumas oportunidades residuais aos pequenos armadores, donos das canoas e/ou 

pescadores, que para sobreviver e, de quebra, tentar auferir algum lucro, precisavam colocá-

las rapidamente na água para aproveitar a onda da pesca comercial. 

 

Conclusão 

São duas as primeiras conclusões que podemos tirar do exame dos bens, estruturas e locais 

cadastrados e prospectados. A primeira é que o ambiente portuário de Cananéia é mais 

complexo do que parece, pois envolve a articulação de 4 zonas distintas – criações da 

arqueologia, mas que têm um embasamento material e de uso – em um arranjo peculiar. Se 

tomarmos exclusivamente as estruturas portuárias existentes e cadastradas, percebemos uma 

primeira ocupação da área central do núcleo urbano original e depois uma expansão para o 

sul, até a margem esquerda do Olaria, no século XIX, seguida pelo avanço das estruturas a 

partir do centro, para o norte. Mas esse arranjo não se sustenta se, além das estruturas 

portuárias cadastradas, tomarmos todo o ambiente urbano envoltório e os resultados das 

prospecções de subsuperfície. Os resultados serão diametralmente opostos. Teremos a ZPS e a 

ZPI conjugadas num binômio flúvio marítimo ancestral, cujas marcas de antropização não são 

estruturas, mas afeiçoamentos de um ambiente próprio para o suporte da navegação e 

movimento portuário do período colonial.  

As estruturas portuária da ZPI que estão hoje em funcionamento são apenas um pálido reflexo 

do que foi o tráfego de embarcações e o uso de suas margens como áreas de aportagem pelo 

menos até meados do século XIX. Apesar das atenções estarem voltadas para o porto do 

Bacharel, o início da navegação na vila é um pouco diferente, convergindo para a ZPS, à 

sombra do morro de São João. 

Esse morro proporciona o melhor ancoradouro para as embarcações. Em razão de se projetar 

sobre as águas do mar Pequeno, forma, junto com a foz do rio Olaria, uma baía bastante 

protegida dos ventos do quadrante sul, o que não acontece no porto do Bacharel. Em razão 
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disso é que se pensa que a baía próxima ao morro era talvez o principal ancoradouro da 

povoação até pelo menos o século XVIII e que no seu entorno tenha se estabelecido uma 

ocupação voltada diretamente para a satisfação das necessidades das tripulações e 

embarcações. 

Uma vez ancoradas, as embarcações de maior calado teriam que descarregar passageiros e 

mercadorias para embarcações menores. O processo de carga obedeceria, inversamente, a 

mesma lógica. A carga ou descarga das mercadorias dessa embarcações menores – botes, 

lanchas ou canoas – em terra firme era feita nas praias do entorno da baía ou nas margens dos 

rios Olaria e Ipiranga, este último, hoje canalizado.  

A paisagem remanescente e os padrões de assentamento antigos reforçam o uso dos rios para 

a navegação. O posicionamento da Igreja, voltada para o sul, e não para leste, onde está o mar 

Pequeno, as facilidades de navegação pelos remansos dos dois rios e as margens com 

declividade suave, tudo isso mostra um ambiente portuário intestino, preservado dos ventos e 

das ondas, semelhante aos portos da matriz lusitana, que privilegiavam o afeiçoamento das 

margens dos estuários que se abriam como portas para o mar (BLOT, 2003). 

A igreja de São João Batista está voltada para o desemboque do riacho Ipiranga no 

supracitado rio. Assim como a denominação do morro, a invocação da igreja como celebração 

ao mesmo santo também é um fato náutico. O morro, um elemento natural, sinaliza o Rumo 

Certo e marca o limite sul da entrada do porto. A fachada principal da igreja e seu 

campanário, os indícios da civilização, voltam-se para o sul, mas são literalmente o norte da 

agulha de marear. Esse conjunto simbólico e funcional é extremamente significativo para o 

entendimento do roteiro de navegação seguido pelos navegadores no início da colonização. 

Há dois problemas principais para o entendimento dessa maritimidade interna: as mudanças 

ambientais e o desenvolvimento de uma sociedade rodoviária.  

A proliferação do mangue em razão da legislação ambiental – o que está longe de ser uma 

coisa negativa –, a ocupação das margens do rio Olaria, a abertura de um canal mais adequado 

à navegação dos pesqueiros, bem como o assoreamento e canalização ‘da Piranga’, como 

muitas vezes foi chamado o riacho Ipiranga, mascararam a paisagem náutica, sendo 

praticamente impossível imaginar aqueles cursos d’água como um dos principais meios de se 

desembarcar de navios maiores e chegar à vila. 
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Existem também algumas evidência pré-coloniais de que aquele binômio flúvio-marítimo 

pertencia a um compartimento ambiental mais lagunar. Até o século XIX, o rio Olaria era 

conhecido como rio Sambaqui, nome que até hoje persiste na velha árvore da esquina da rua 

Capitão Ernesto Simões Martins com a avenida Professor Besnard, a Figueira do Sambaqui. A 

menção à existência de montes de conchas feitos pelos seres humanos nos arredores do rio 

leva a crer que, nas suas margens havia uma menor extensão de manguezais, a exemplo do 

que Calippo detectou para o sambaqui Branco, no canal do Ararapira (2004: 111-112). Até 

hoje a convivência entre seres humanos e manguezais é algo paradoxal na região: os recursos 

do mangue são muitíssimos necessários e desejados, mas o estabelecimento de casas, bairros 

ou povoados dá-se em ambiente seco, onde predomina a restinga. Ocupação humana dos 

mangues só ocorre quando as tensões sócio-econômicas criam assentamentos sub-normais – 

favelas – ou quando há expansão imobiliária desenfreada, que aterra as áreas pantanosas. 

Assim, o rio Olaria deveria ser, mesmo em tempos históricos, mais largo e mais profundo. 

Essas áreas antigas da ZPI estão geralmente engolfadas pelos entes urbanos, as edificações e a 

feição rodoviária da cidade transformou completamente o meio, tornando difícil a associação 

da parte interna da cidade com as atividades náuticas, outrora mais freqüentes. É por isso que 

para o entendimento do funcionamento dessas áreas e como elas complementavam ou foram 

substituídas pelas áreas de aportagem marítimas, devem ser estudadas também as 

modificações pelas quais passaram os equipamentos urbanos, em especial as vias de 

circulação, as quais em algum momento conectaram espaços portuários distintos. 

O caso da localização de estruturas antigas na ZPS é um pouco diferente: não foi a estrutura 

urbana que engoliu essa zona, mas as transformações industriais pós-1950 que diminuiram as 

possibilidades de localização de vestígios, à exceção de alguns raros terrenos, como o da base 

do IO-USP. A ZPS sofreu um abandono no século XIX, com o declínio da indústria da 

construção naval, a ênfase nas atividades agrícolas comerciais desenvolvidas em porções mais 

afastadas do município e a concentração das operações portuárias no centro urbano original. É 

só com o desenvolvimento da pesca comercial, a partir das primeiras décadas do século XX 

que a área volta a ser ocupada, principalmente com o estabelecimento de estaleiros singelos 

para canoas, tais como os da Esplanada da Figueira. Mas o catalisador dessa reocupação será 

a transferência do setor pesqueiro, do centro da cidade para aquela área, nos anos 1950, além 

da expansão da ocupação rarefeita do sopé do morro na direção oeste e até os terrenos mais 
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baixos da margem do Olaria. Nesse caso podemos falar na reocupação de um espaço 

extrativista e fabril, a qual sepultou boa parte dos tênues vestígios coloniais, na maior parte 

das vezes expressos na transformação da paisagem.  

Além das evidências do estaleiro da Paixão e dos estaleiros de canoas, as mudanças de nome 

do principal rio do local fornecem indicações preciosas. O topônimo rio Olaria, na década de 

1930 era um pouco diferente – rio ‘da Olaria’ – o que indica uma associação mais próxima a 

uma fábrica de cerâmica estabelecida em 1920 (ALMEIDA, 1965, p.470) entre o morro e a 

margem direita do rio em razão das necessidades de matéria-prima. Esse topônimo é 

relativamente recente, uma vez que o rio, em meados do século XIX, é designado como rio 

Sambaqui (ALMEIDA, 1965, p.479), não porque os montes de conchas fossem considerados 

patrimônio histórico ou pontos turísticos que representassem a atração principal do rio, mas 

porque eram fontes de matéria prima. 

Seja para o transporte de cal feita a partir do sambaqui, ou o carregamento de tijolos e telhas, 

a designação do rio estava diretamente ligada a sua utilidade como suporte de atividades 

fabris. Esse não é um caso isolado, pois o rio próximo à fábrica de barris também era 

conhecido como rio do Barril.  

A retomada das atividades extrativistas e fabris essa sim está ligada a uma expansão do núcleo 

urbano original e das atividades portuárias, a qual também é mais complexa do que parece.  

A ZPC-2, também ao contrário do que se poderia imaginar, não possuía uma primazia diante 

de outras importantes áreas portuárias, tais como a ZPC-1. É inegável a antiguidade da 

ocupação da ZPC-2, comprovada tanto pela igreja seiscentista que congregava e ordenava o 

espaço urbano, quanto pelos vestígios presentes no interior do porto do Bacharel, resultantes 

provavelmente de uma linha de costa bastante alterada pela erosão natural. Mas entre 

importância e primazia há uma boa distância. 

A hipótese que se lança após o estudo realizado no tópico anterior é que a ZPC-1 possuía uma 

intensa atividade portuária principalmente por causa da sua proximidade com o binômio ZPS 

e ZPI. Pelo efeito contrário ao observado no sul da ZPC-2 – erosão – a ZPI teria se tornado 

cada vez mais imprópria para comportar o aumento do tráfego marítimo gerado pela lavoura 

comercial. 
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A construção das casas das quadras 20 e 21, posteriores às da face oeste da rua (quadra 11), 

bloqueou o acesso daquelas ao mar e pode ser um indício de uma mudança ambiental, o 

assoreamento da costa ao norte da foz do rio Olaria, uma tendência natural potencializada por 

uma intervenção costeira, possivelmente pela estrutura portuária antecessora a que hoje é vista 

no porto do Bacharel. Esse ‘recuo’ do mar, somado à valorização da fachada marítima da vila, 

ocasionou o loteamento de área anteriormente livre, aberta ao mar.  

A criação e ocupação das quadras 20 e 21 não deve ter sido pacífica, uma vez que isso 

impediria as casas do lado oeste da rua de acessarem o mar, o que motivou a manutenção de 

um acesso público, a viela entre as quadras (prancha 26). E por outro lado, pode ter 

estimulado a demolição da casa que antes ficava no local da praça Tancredo Neves para 

liberar um outro acesso ao mar. 

O assoreamento dessa fachada marítima prosseguiu até a construção do entreposto da 

Ceagesp. Nas fotos do início do século XX vemos canoas poitadas a grande distância das 

casas e o motivo fica claro quando vemos fotos clicadas na maré baixa – um grande esteiro de 

lodo. Depois da construção do entreposto, nota-se a tendência contrária, de erosão. Isso fica 

evidente pela destruição dos muros das edificações das quadras 20 e 21 que antes ficavam 

contíguos ao mar. 

Concluindo e resumindo, a ZPC-1 indica que houve, a partir do século XVIII, mudanças 

profundas na fachada marítima dessa porção da costa. Elas são resultantes tanto de 

modificações das tendências ambientais, quanto do aumento da atividade náutica – navegação 

e construção naval – e da valorização da fachada da localidade voltada para o mar. Podem ser 

resultado, igualmente, do adensamento das atividades produtivas e comerciais no núcleo 

urbano e arredores imediatos, dependentes do transporte marítimo.  

O assoreamento da ZPC-1 é parte da explicação da primazia da ZPC-2 sobre todas as outras. 

A erosão ao norte da ZPC-2 também é uma outra porção dessa resposta. Assim, as 

embarcações, maiores ou não, podem encostar diretamente no local de carga e descarga, o que 

facilita e barateia as operações. Entretanto, isso não é condição primordial para o 

funcionamento dos portos, uma vez que até então eles haviam funcionado sem problemas com 

os transbordos, mas é condição importante para o escoamento dos produtos da lavoura 

comercial, que só vai se desenvolver a partir de fins do século XVIII, o que nos leva 



 131 

finalmente à segunda conclusão do capítulo: a ZPC-2 é uma área portuária antiga e 

importante, mas que só ganhou primazia sobre as outras a partir do momento em que a vila e 

seus habitantes também são envolvidos pela transição do mercantilismo para o capitalismo, 

quando as operações portuárias passam a exigir espaços e estruturas especializadas. Os 

afeiçoamentos já não mais eram suficientes. 

Como vimos no capítulo 1, o armazenamento e transporte de cereais – caso do arroz – é 

extremamente difícil, pois exige muitos cuidados para se evitar os ataques de roedores e a 

umidade (PETRONE, 1966), tarefas realmente árduas em se tratando do vale do Ribeira. 

Assim, as sacas de arroz teriam que ficar estocadas em locais fechados, cobertos e distantes 

do solo. De preferência esses locais deveriam estar próximos do porto e dos embarcadouros. E 

se fosse possível evitar os transbordos em embarcações pouco estáveis e de bordo baixo, tanto 

melhor seria para se evitar a umidade no momento final de despacho das mercadorias. Em 

razão dessas necessidades, estruturas anteriormente existentes na área central são modificadas 

afim de comportar as novas atividades. 

Com o aparecimento das embarcações a vapor essa relação entre o equipamento circulante e o 

equipamento fixo se altera profundamente. Novas e maiores embarcações precisavam de 

portos maiores e melhor equipados. Caso contrário as operações portuárias tornar-se-iam 

novamente complicadas, demandando soluções mais demoradas e custosas. Foi essa relação 

de desequilíbrio que motivou a construção do cais Municipal.  

Foi provavelmente com a criação de um cais especializado e público que o cais do Mercado 

começa a se transformar numa área especializada em produtos locais e regionais, dentre eles a 

pesca. Liberada a estrutura dos embarques de arroz, pôde ser ampliado o prédio, ocupando 

toda a área do cais. Assim as atividades portuárias vinculadas ao mercado, realizadas com 

canoas, ficaram circunscritas aos flancos norte e sul. Com o advento da pesca comercial, as 

embarcações aumentaram de tamanho, tanto pela capacidade de carga quanto pelo uso de 

motores à explosão. A partir disso foi necessário ampliar o cais para leste. 

Mas é a partir da década de 1920 que começa a mudar o foco das exportações do município, 

com a pesca comercial ganhando força, passando a exigir estruturas cada vez maiores, 

tornando-se o principal vetor das modificações portuárias. Embora a relação não seja 

explícita, a união do cais do Mercado e o cais Municipal, formando o porto do Bacharel, 
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justamente no declínio da navegação de cabotagem, mostra que, por um lado já não havia 

mais a necessidade de manter uma estrutura voltada para o embarque do arroz (não 

exclusivamente) e outra para a pesca. Paradoxalmente ela passa a ser primordialmente uma 

estrutura de suporte às atividades do mercado e da pesca, motivando até uma outra ampliação 

do mercado para o norte, já na década de 1930. O porto do Bacharel passa a ser o centro da 

atividade pesqueira. 

A expansão das atividades portuárias para a ZPC-3 também obedece à lógica da 

especialização capitalista, mas sua materialidade é enganadora. Essa zona portuária se 

consolidou a partir da gradativa união das estruturas portuárias centrais com os equipamentos 

da fábrica de Barris, a partir das décadas de 1920-1930, formando um equipamento 

aparentemente único ligado pelo cais de saneamento da Beira Mar, criado não para ser um 

cais de atracação, mas para barrar os efeitos mais negativos da erosão marítima. Em verdade o 

píer da fábrica de Barris era de uso exclusivo da fábrica de barris, como demonstra a imagem 

da década de 1930 da prancha 50, na qual aparece uma gaiola para impedir a subida de 

pessoas não autorizadas do mar para o píer. A fábrica foi estabelecida com capital de São 

Paulo e Rio de Janeiro e todos os funcionários vieram de outras localidades, notadamente de 

Campos dos Goitacazes, norte fluminense82. De Cananéia a única coisa necessária era a 

matéria-prima – a madeira guanandi-carvalho – e o porto, livre para receber os vapores de 

cabotagem brasileiros e alguns vapores argentinos – Toro e Ternero (SANTOS, 1952) – os 

quais possuíam um tamanho bastante próximo daqueles que freqüentavam normalmente o 

porto. A fábrica de Barris é um empreendimento que não se articula com a realidade local, 

mas que provoca uma relação de dependência que modifica profundamente o cenário urbano: 

a travessa do Rosário é obstruída, o tanque das Lavadeiras e a igreja inacabada do Rosário são 

demolidas e as pedras utilizadas pela fábrica. Na realidade a fábrica foge da área urbana mais 

antiga e se estabelece em local diametralmente oposto à zona onde antes toda a atividade 

industrial estava concentrada na ZPS-ZPI. 

Guardados os contextos, a fábrica de Barris seria um empreendimento com características 

semelhantes ao da armação de pesca do Bom Abrigo, cujas relações com a vila de Cananéia 

ainda não são plenamente compreendidas. Funcionando como uma subsidiária da armação de 

                                                 
82 Informação contida nas anotações de Júlio Abe sobre as fotos do Museu de Rua. 
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Bertioga e sendo a pesca à baleia um monopólio real, a câmara de Cananéia não teria qualquer 

ingerência sobre as atividades que lá ocorriam. Podemos aventar a hipótese de que a armação 

só dependeria da vila para o reparo das embarcações, pois os mantimentos poderiam ser 

produzidos na ilha e/ ou nos arredores e os demais insumos levados diretamente via marítima 

para a armação, sem passar pela vila. Em ambos os casos lidamos com contextos 

arqueológicos que estão em um local, mas que não estão imbricados à realidade desse local, 

talvez um dos pontos essenciais da Arqueologia Marítima. 

A fábrica de Barris também se destaca pela transformação do local onde ela foi implantada. 

Muito embora essa não fosse uma zona desocupada anteriormente a essa data, as estruturas 

portuárias começaram a se desenvolver com a construção da fábrica e de seu píer. Somente 

uma empresa desse porte, organizada numa lógica industrial e capitalista, poderia ocupar essa 

porção da costa, que apresentava piores condições ambientais se comparadas à ZPS. Essa 

região dificilmente poderia sustentar a outra importante – mas não-organizada em moldes 

capitalistas – indústria de Cananéia, a construção e reparo naval, porque lá inexiste proteção 

natural contra os ventos, um dos agentes que causou sérios danos à estrutura do píer da 

fábrica. Cessadas as atividades da fábrica e estabelecida um alternativa rodoviária para a 

região, a estrutura construída, que se mantinha íntegra graças a sua importância, sucumbiu às 

forças da natureza. Tal como no caso da fortificação da ponta da Trincheira, sua destruição foi 

social. 

Hoje, depois de um relativo abandono, velhas estruturas portuárias são readequadas e novas 

são criadas, a despeito das condições naturais adversas, porque a chamada indústria do 

turismo está em franca atividade e esse local apresenta qualidades paisagísticas, facilidade de 

circulação de veículos e proximidade física com a maior parte das pousadas que não são vistas 

em nenhuma parte da orla. Essa zona portuária também fica diametralmente oposta à zona 

ocupada pelas atividades da indústria da pesca e está fora da confusão normal causada pelo 

embarque e desembarque da balsa. 

Finalizando e resumindo, a ZPN representa o padrão de ocupação desenvolvido nessa região 

desde as décadas de 1970-1980, em que os terrenos mais baratos à beira mar passam a ser 

bastante valorizados pelos turistas que criam edificações de veraneio ligadas ao lazer náutico. 

Assim a zona portuária vai se ampliando, complexificando-se e as atividades e edificações 
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mais simples, tais como as garagens de voadeiras e canoas são colocadas em áreas cada vez 

mais distantes dos terrenos mais valorizados. 

Com base na evolução da dinâmica portuária anteriormente ao período em foco, entre os anos 

de 1850 e 1950 e após 1950, é apresentada a Prancha 78, que mostra esquematicamente tanto 

os resultados do levantamento, quanto um modelo preditivo da qualidade dos contextos 

arqueológicos que podem ser identificados no caso de futuras prospecções. Evidentemente 

todas as intervenções em Cananéia deveriam ser alvo de trabalhos arqueológicos, mas 

acredita-se que haja áreas com mais ou menos potencial para elucidar as questões 

apresentadas por investigações arqueológicas, sejam quais forem os seus objetos. 
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PRANCHAS (CAP. 2) 
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CAPÍTULO 3 – Barcos, portas e portos 

 

No capítulo precedente deu-se destaque à análise dos portos das zonas portuárias de Cananéia. 

Neste capítulo se pretende examinar os outros dois componentes do conjunto porto/ barco/ 

cidade. Essa tarefa será realizada pela construção de um contexto em que sejam relacionados 

o sítio de naufrágio Conde de Áquila (1858), a evolução urbana da cidade através da dinâmica 

comercial e os portos vistos no capítulo 2. 

 

A cidade, os portos e o Conde 

O sítio arqueológico formado pelo naufrágio da embarcação Conde d’Áquila está situado a 

pouco mais de 30 m do cais de saneamento do passeio público abaixo da avenida Beira Mar e 

pouco menos de 25 m do vértice nordeste do porto do Bacharel, a 7 m de profundidade. Sua 

localização, bem como algumas de suas estruturas são peças-chave para a compreensão do 

processo de modificação das áreas portuárias do centro de Cananéia. 

O sítio de naufrágio, apesar de submerso, está plenamente integrado ao ambiente portuário 

emerso. Entretanto essa união entre vestígios arqueológicos submersos e estruturas em seco só 

fica evidente quando o mesmo se torna um obstáculo à navegação ou quando ele altera a 

dinâmica do ambiente, criando uma “armadilha” de sedimentos que condiciona a formação 

dos bancos de areia. A questão menos evidente está no fato do naufrágio conter, ou ser, os 

restos de uma embarcação e esta, quando flutuava, estava visivelmente integrada aos 

ambientes portuários, compondo a parte móvel dos mesmos.  

A embarcação em questão era de casco de madeira, propelida por velas e rodas de pás laterais 

– à meia-nau, uma em cada bordo – movidas a vapor que, de acordo com previsão contratual 

(PINTO, 1977, p.286) deveria arquear um mínimo de 400 toneladas83. Realizava as viagens 

da linha intermediária Rio de Janeiro-Desterro (hoje Florianópolis, SC) e, numa de suas 

derrotas, pegou fogo em razão de uma provável explosão de caldeira quando voltava de uma 

parada em Iguape, afundando no dia 4 de maio de 1858 (SANTOS, 1952; ALMEIDA, 1952; 

                                                 
83 A partir de tabelas de entrada e saída de navios do porto de Iguape (VALENTIM, 2006, p.44), pode-se 
calcular que a arqueação do Conde d’Áquila era de 438 toneladas. 
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RAMBELLI, 2003). Podemos aventar ainda a hipótese do sinistro ter ocorrido pela explosão 

de algum outro tipo de material inflamável que estava a bordo, pois, meses antes, dois ofícios 

da Capitania dos Portos de Santos afirmam que o Conde estava transportando material bélico 

(RAMBELLI, 2003, p.107). 

Sua localização não era mistério para nenhum habitante em Cananéia, mas somente os mais 

velhos conheciam a verdadeira identidade da embarcação (RAMBELLI, 2003, p.107-109), 

seja por terem lido os textos de Antonio Paulino de Almeida, seja por terem visto as partes do 

seu maquinário, as quais se projetavam da água nas marés baixas até a década de 1930 

(prancha 81). 

A equipe de arqueologia subaquática do Programa Arqueológico do Baixo Vale do Ribeira 

empreendeu etapas de pesquisa no naufrágio entre 2000 e 2003, quando foi realizado o 

trabalho de levantamento e mapeamento das estruturas superficiais, dentro da lógica de 

registrar todas as evidências, retirando a menor quantidade possível de fragmentos de 

utensílios do uso cotidiano e não coletando nenhuma peça da embarcação, evitando assim a 

degradação desnecessária de madeira e de metal, materiais para os quais os centros de 

restauração e conservação brasileiros ainda hoje não estão adequadamente preparados 

(prancha 80).  

Primeiramente os vestígios foram mapeados através de bóias, cujas distâncias foram tomadas 

com trenas a partir do cais de saneamento. Num segundo momento foram estabelecidos 

triângulos eqüiláteros de 5 m de lado no fundo marinho, sobre os destroços parcialmente 

enterrados, técnica desenvolvida na França para águas com pouca visibilidade (RAMBELLI, 

2003, 1998, 2002). Para o mapeamento das estruturas que se alçavam alguns metros do fundo 

marinho, foram utilizadas as distâncias dos vértices dos triângulos até o ponto da estrutura que 

se queria medir, acrescendo a essa medição a altura que esse ponto estava do fundo marinho, 

possibilitando assim a sua representação num plano gráfico através do simples uso da fórmula 

de Pitágoras (RAMBELLI ET AL., 2002). 

As intervenções de subsuperfície foram mínimas: uma sondagem foi aberta próxima aos 

vestígios da roda de pás de boreste, tendo sido recuperados fragmentos de telhas cerâmicas 

capa & canal e de utensílios de uso domésticos, totalizando 41 fragmentos. Alguns dos 

vestígios, notadamente os de faiança, devem ser provenientes de bolsões formados por 



 138 

atividades portuárias e/ ou pelo descarte de lixo das edificações mencionadas no capítulo 

anterior, aquelas ruínas de casas que não poderiam ser reedificadas em razão da determinação 

de 1739 do corregedor (ALMEIDA, 1964, p.496).  

Para a localização de vestígios do casco foi escavada uma sondagem ao lado da caldeira de 

bombordo, a qual revelou que ainda existem vestígios estruturados do esqueleto da 

embarcação. 

A justificativa para o estudo dessa embarcação está muito além das facilidades de pesquisa 

em razão de seu posicionamento, evitando assim o uso de barcos para as operações 

subaquáticas em locais mais afastados da costa. Pode-se dizer que essas vantagens eram 

anuladas pelas péssimas condições de visibilidade na maior parte do tempo, além dos riscos 

enfrentados e incômodos causados pela restrição da navegação no local.  

A importância do estudo dessa embarcação é revelada não só por suas características 

específicas, uma das primeiras embarcações a vapor a realizar rotas relativamente regulares 

pelo litoral do centro-sul e sul, mas pelo contexto arqueológico geral, perceptível a partir de 

uma rápida avaliação dos registros da Carta Arqueológica Subaquática do Vale do Ribeira. O 

Conde d’Áquila é a única embarcação oitocentista de médio porte afundada no interior do 

sistema estuarino-lagunar da planície costeira Cananéia/ Iguape. Assim ele é a única 

embarcação desse tipo estreitamente ligada à realidade da região em meados do século XIX. 

Quase a totalidade das outras embarcações afundou na porção marítima do sistema, 

principalmente nas barras ou nas áreas próximas a elas. Na maior parte dos casos, não é 

possível ligá-las à Cananéia, pois elas não se destinavam à praça em questão. Vistas pela 

perspectiva desta pesquisa são excelentes fontes de conhecimento sobre a arqueologia náutica, 

mas não possuem relação contextual com o objeto aqui em foco. Pertencem a um contexto de 

navegação da grande cabotagem ou transoceânica, ligando os portos centrais do capitalismo 

àqueles de maior dinâmica econômica na periferia do sistema. Estão geograficamente 

próximas à Cananéia, mas contextualmente distantes. 

A despeito da evidente relação entre a embarcação Conde e as localidades da planície costeira 

– ela carregava passageiros e cargas de e para a região – não é ela que fornece as informações 

necessárias para a pesquisa e sim a formação do sítio de naufrágio a partir do 

desmantelamento da embarcação. 
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Se for tomada a posição do afundamento do vapor Conde d’Áquila em relação ao ambiente 

portuário que existia à época do naufrágio, ver-se-á o eixo do casco – representado, dentre 

outras evidências, pelo revestimento de cobre do casco – entre norte-noroeste (popa) e sul-

sudeste (proa), indicando tanto a sua procedência (Iguape), quanto à localização do ponto 

onde seu comandante queria chegar (prancha 79). Esse aspecto do posicionamento dos 

vestígios do casco sugere que ele chegou o mais próximo possível da terra para obter ajuda, 

desembarcar passageiros e tripulação, salvar parte da carga e afundar em local raso para, 

eventualmente, recuperar também a própria embarcação da perda total, o que acabou não 

acontecendo. Ele foi em busca do local que oferecia as melhores condições para realizar todos 

esses objetivos, ou seja, o porto principal.  

Em meados do século XIX podemos avaliar, de acordo com o que foi exposto no capítulo 

antecedente, que ou o Conde se aproximou do cais existente ao redor do prédio do mercado, 

ou que seu comandante chegou a popa próximo ao porto de passageiros do beco do Inferno, 

atual rua Rodolfo de Lima. Por ficar mais próxima da linha d’água e estar do lado oposto ao 

das fornalhas, que eram viradas para a proa, seria mais fácil o desembarque de passageiros por 

essa extremidade do navio, lembrando-se que o número de pessoas que sabia nadar era muito 

pequeno ainda àquela época, o que não permitia que elas simplesmente se atirassem ao mar e 

rumassem em direção à praia. Dessa forma, quanto mais próximas à terra, maiores as chances 

de salvação.  

 

E como saber se esse realmente era o porto principal? Definitivamente ele foi um porto 

bastante importante em épocas remotas como denota a presença da igreja de São João, em 

cujos arredores formou-se o núcleo urbano principal. E em meados do século XIX, à época do 

naufrágio do Conde? A maior evidência de sua importância, além da existência do naufrágio, 

seria a construção do prédio da câmara de vereadores, completada por volta de 186084 no lote 

54 da quadra 3. Sua instalação naquele local indica que aquele era um importante porto que 

estava se tornando o principal. 

Há uma relação intrínseca entre as atividades portuárias, comerciais e políticas. Foi visto no 

capítulo precedente que a ZPS, juntamente com a ZPI foram as regiões com maior dinamismo 
                                                 
84 AESP, C00862, pasta 6, doc. 48. 
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portuário desde o início da colonização até pelo menos o século XVIII. O ancoradouro, as 

possibilidades de deslocamento flúvio-marítimo, as áreas de aportagem abrigadas, tudo 

condiz com os padrões lusitanos de estabelecimentos de portos, que, muito mais do que 

construir estruturas portuárias, afeiçoavam áreas propícias para as atividades. Não por acaso, a 

câmara e a cadeia ficavam situadas naquela região (ALMEIDA, 1965, p.465), onde toda a 

atividade econômica principal poderia ser controlada, desde a circulação de mercadorias e 

pessoas até a indústria mais significativa do local, a construção de barcos que era realizada no 

estaleiro da Paixão, cujos proprietários dominaram a cena político-militar de Cananéia desde 

o último quartel do século XVIII até o segundo do século XIX (ALMEIDA, 1968).  

Além do controle portuário ser efetuado obrigatoriamente pelos camaristas até o último 

quartel do século XIX, boa parte do movimento de carga e descarga era relativo às atividades 

comerciais dos representantes do povo. O fato dos camaristas serem os homens bons do local 

é decorrência também de sua proeminência no âmbito fabril e comercial. Assim, não havia 

simplesmente uma necessidade “panóptica” da câmara vigiar o movimento portuário. Em 

verdade a câmara era o centro nervoso dos negócios, sendo a negociação e o controle das 

mercadorias efetuado lá. Já no final do período colonial, entrando na década de 1820, o poder 

das câmaras começa a sofrer uma diminuição. De acordo com o que foi apontado na 

introdução, o medo da fragmentação da colônia tanto por fatores externos, quanto internos 

leva a coroa a reforçar o controle do litoral com a construção de fortificações permanentes e 

provisórias. Assim, além de rechaçar ataques estrangeiros, teria ela o controle do fluxo 

comercial e manifestaria a sua presença através de um marco físico de poder. Esse era o 

contexto no qual foi construída, entre 1819 e 1825 a fortificação da ponta da Trincheira, na 

extremidade sudoeste da ilha Comprida (BAVA-de-CAMARGO, 2002). Havia nesse sentido 

um cerceamento das atividades dos poderes locais, que agiam muitas vezes de forma 

independente dos desígnios da coroa. 

Com a independência, essa diminuição de poder local continuou a ocorrer, havendo mais 

ingerência do poder provincial, que a partir de 1828, e mais eficazmente a partir de 1834, com 

a promulgação Ato Adicional à Constituição (JANCSÓ ET AL., 2000, p.28 e 34), subordinou 

a atuação das câmaras à assembléia legislativa provincial. 
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Nessas décadas de transição de poder houve também uma mudança nos mecanismos de 

manutenção da autoridade. Na transição do Absolutismo para a monarquia liberal, o poder 

deixa de ser manifestado – pelo menos em tempos de paz – pelo controle bélico militar, para 

ser muito mais um controle econômico, em que as restrições estavam mais no âmbito do 

registro da circulação de mercadorias e a aferição do pagamento das taxas, garantindo a 

manutenção dos direitos jurídicos e comerciais àqueles que cumpriam com suas obrigações 

fiscais. 

Em conjunto com essas mudanças político-administrativas, ocorriam as mudanças 

econômicas, das quais interessam, no momento, o advento da navegação a vapor. 

Os vapores eram embarcações que possuíam na regularidade e na capacidade de carga – 

vencidos os problemas de desempenho versus quantidade de combustível necessária – as 

maiores vantagens sobre as embarcações impelidas à vela. Sua operação visava, além do 

fomento do comércio, o estabelecimento de contato entre as diversas praças portuárias do 

império, garantindo comunicação regular entre a Corte e o restante do país. Sendo muito mais 

do que uma empreitada puramente comercial, algumas linhas, dentre as quais a que está aqui 

em foco, recebiam subvenção do governo imperial. Seja por isso, ou pela eficiência 

administrativa das companhias – o que parece que nunca foi o caso – os preços dos fretes dos 

vapores, principalmente para o arroz, tornaram-se bastante competitivos (VALENTIM, 2006, 

p.45-46). Embora várias especulações possam ser feitas sobre a relação causa e efeito, fato é 

que as embarcações à vela de propriedade de armadores e comerciantes da região passaram a 

ter dificuldades para encontrar cargas para transportar (VALENTIM, 2006, p.46). Assim, 

desde meados do século XIX, mas principalmente depois da guerra da Tríplice Aliança (1864-

1870), o transporte de cargas por embarcações a vapor passou a ser predominante. 

Os camaristas, homens de negócio, podem ter sofrido com essa concentração do transporte de 

cargas nos vapores, pois muitos deles eram igualmente armadores, a exemplo do que 

acontecia no período colonial e no primeiro império, quando a maior parte dos sargentos e 

capitães-mores eram donos de estaleiro. Por outro lado, homens de negócio sagazes 

percebiam as mudanças da economia e redirecionavam seus capitais, adequando-se aos novos 

tempos. E é justamente a percepção de que o transporte das cargas por vapores era um bom 

negócio que fez com que as casas comerciais se instalassem nas proximidades de uma 
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importante área portuária que comportava embarcações desse porte. Sendo os camaristas 

homens de negócio obrigados a fiscalizar o movimento portuário, cada vez mais concentrado 

no momento do embarque das mercadorias, estabelecer o prédio da câmara nos arredores de 

um porto importante que poderia receber essas embarcações maiores era mais do que uma 

necessidade. 

 

O próprio prédio atual da câmara fornece informações sobre essa relação entre os vereadores 

e as áreas portuárias. Já em 1850 os camaristas comunicam ao governo da província que 

precisavam de uma nova sede (ALMEIDA, 1965, p.465). Informam que haviam achado um 

terreno sobre o qual já se erguiam umas paredes de pedra. Evidentemente os vereadores foram 

atrás não somente de um prédio começado, mas buscavam uma edificação que atendesse às 

demandas da câmara e uma delas era o controle da entrada e saída de mercadorias, registrado 

na mesa de rendas. Assim a câmara não fica no melhor ponto para o controle portuário, mas 

no melhor ponto possível para facilitar o controle das embarcações a vapor.  

O fato do prédio da câmara possuir dois andares poderia decorrer tanto da necessidade por 

espaço, quanto pela necessidade de se enxergar mais longe. Ter dois andares numa cidade 

cujas maiores elevações naturais no meio urbano não ultrapassam os 6 m é uma vantagem 

sem comparação em termos de controle da circulação. Isso seria verdade se fosse possível 

enxergar, a partir do segundo andar, a área portuária lindeira, mas isso não ocorre nem hoje, 

nem há 150 anos atrás. Um rápido levantamento fotográfico feito a partir do segundo andar da 

câmara indica que nunca foi possível enxergar embarcação alguma atracada a partir das 

janelas do segundo andar (prancha 82). Assim, a teoria de controle total da circulação não é 

válida, mas não significa que os vereadores não queriam se fazer presentes. Os dois andares 

poderiam não servir para controlar a movimentação portuária, mas para anunciar às 

embarcações que ancoravam no porto, que a câmara estava naquele local, numa clara 

mensagem de que ela estava vigilante, mas, ao mesmo tempo, ansiosa por negócios. No 

quadro de 1925 é possível ver parte do segundo andar e o telhado da câmara, onde se lê 

“Câmara Municipal” no topo do prédio. Não é possível afirmar que essa inscrição estivesse 

realmente lá – pode ser simplesmente um recurso do artista – mas, de todo jeito, mesmo sem a 

inscrição, ficava muito fácil de perceber o centro do poder municipal. Também a existência 



 143 

do porto de passageiros na direção do antigo beco do Inferno, via que liga o mar ao prédio da 

câmara é um facilitador do contato entre os oficiais das embarcações e os camaristas. É 

preciso atentar ao fato de que, até 1866, com a passagem da linha telegráfica que ligava a 

Corte às proximidades do front paraguaio, todas as notícias chegavam ou por via terrestre, 

mas, com maior freqüência, via marítima. E, mesmo após 1866, as notícias que chegavam via 

telégrafo até a estação do Itapitangui, no continente, tinham que ser encaminhadas por 

mensageiros até a sede do município, que penavam nos maus caminhos e nas travessias dos 

corpos d’água. A linha para a vila de Cananéia só foi instalada na década de 1880 

(ALMEIDA, 1961, p.429). 

Essa relação entre comércio, câmara e portos ainda carece de explicações mais substanciais 

para se ter uma visão mais clara das relações entre essas partes. É certo que há uma 

determinação entre esses três fatores, mas examinemos mais de perto a questão portuária: será 

que aquele era o único local onde os vapores poderiam atracar? Definitivamente não. 

Mais uma vez Paulino de Almeida fornece importantes informações citando excerto de texto 

de 1870 que diz  

“Cananéia possui cais natural, visto que, nas suas barrancas [grifo do autor] atracam todos 

os navios que entram pela sua barra, e com os melhoramentos de que é suscetível, será um 

porto de grande valor para o progresso de São Paulo e do país” (ALMEIDA, 1961, p.513). 

O ancoradouro ancestral da vila ficava à sombra do morro de São João, na ZPS, mas a 

atracação já era uma questão diferente. Na década de 1850, quando começa a navegação a 

vapor pela região, ela não poderia ocorrer na ZPS, na ZPC-1, mas era possível a partir da 

ZPC-2, seguindo pela ZPC-3 e ZPN. Embora já existisse uma estrutura portuária no local do 

cais do Mercado, a atracação não precisava ser necessariamente naquele local. Ao norte havia 

calado suficiente para as embarcações encostarem bastantes próximas da exígua praia à 

sombra dos barrancos, sendo o embarque e desembarque efetuado por pequenas embarcações. 

E embora existisse o cais do Mercado, não é possível garantir que houvesse uma ponte de 

madeira que permitisse a atracação dos vapores ao cais. Muito provavelmente a operação de 

transbordo de passageiros e mercadorias para embarcações menores teria que ser realizada 

também nesse local, a exemplo do que ocorria nas outras. Consequentemente, não havia 

qualquer obrigação de parada dos vapores diante do centro da vila.  
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Novamente o sítio de naufrágio do Conde d’Áquila fornece subsídios para essa discussão. 

O mais interessante sobre o naufrágio é pensar no processo de formação do sítio arqueológico 

decorrente do sinistro da embarcação. Hoje os destroços que se projetam para fora do leito 

marinho são os apoios do eixo da roda de pás, as fornalhas e as caldeiras. Todas as demais 

estruturas, incluindo parte do casco, estão parcial ou completamente enterradas, mas, 150 

anos atrás, a proa e uma das rodas85 se projetavam para fora do mar, evidenciando o sinistro 

evento (AVÉ-LALLEMANT, 1980, p.309-311). Se por um lado seu comandante procurou o 

melhor lugar para salvar vidas e bens, poderia ele ter condenado à ruína a localidade, uma vez 

que a embarcação dificultou o acesso de embarcações maiores àquele porto. Teria esse 

naufrágio causado transtornos para as operações portuárias? Muito provavelmente sim, pois 

na década de 1930, mais de 70 anos depois do naufrágio, a Marinha demoliu parcialmente o 

casco da embarcação por representar um perigo para a navegação (RAMBELLI, 2003, p.107). 

Teria ele fomentado – pelo menos temporariamente – o incremento de áreas de embarque e 

desembarque, mais afastadas? Isso também é possível, pois é a partir da década de 1860 que 

se tem o desenvolvimento da região do largo do Rosário, onde foram localizados os vestígios 

do que seria o porto do Rosário, o qual proporcionava o desembarque diante do caminho que 

seguia para o outro lado da ilha, indo desembocar no porto da Aldeia, onde havia a travessia 

para a porção continental. Embora esse porto possa ter surgido em razão da existência do 

caminho, o qual deve ser muito mais antigo, o maior desenvolvimento dessa porção do 

aglomerado urbano se dá a partir da década de 1860, coincidindo com naufrágio do Conde. 

Nesse caso parece não ter havido uma relação de determinação, mas de conveniência. O 

telégrafo, a criação da colônia agrícola de Cananéia – ambos estabelecidos no continente –, a 

construção do cemitério, a criação da irmandade do Rosário e a obstrução parcial do porto do 

centro da vila, tudo isso convergiu para o desenvolvimento dessa região mais ao norte de onde 

estava a câmara, o que pode ter favorecido o aumento das atividades ou até mesmo a criação 

do porto do Rosário. E como será visto adiante, houve nessa região, a partir do século XX, um 

desenvolvimento do comércio e dos equipamentos públicos que até hoje é perceptível na 

paisagem urbana.  

                                                 
85 Provavelmente é a roda de boreste, pois o escorregamento da caldeira de boreste por sobre a caldeira de 
bombordo indica que a embarcação tombou sobre o bombordo. Como conseqüência, a roda oposta ficaria para 
fora d’água. 
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Além da obstrução parcial do trânsito da área portuária central, os destroços aguçavam os 

conhecidos problemas de erosão e assoreamento. O grande casco do Conde formou uma 

barreira que teria alterado a dinâmica costeira local. 

Hoje o sítio de naufrágio é formado apenas por destroços, mas há 150 anos atrás, uma imensa 

embarcação parcialmente submersa, que seguramente possuía um casco com mais de 50 m de 

comprimento teria tido um impacto local acentuado na dinâmica da interface terra/ água. 

Mesmo hoje em dia pode ser notada uma espessa camada de lodo que se forma na zona de 

sombra do naufrágio, entre as caldeiras e o vértice noroeste do porto do Bacharel (Flávio). Na 

época do naufrágio as estruturas podem ter servido como um quebra-mar, aumentando a 

erosão da costa ao norte do naufrágio e causando o assoreamento ao sul. Apesar dessa ser uma 

hipótese que só se comprovaria com estudos oceanográficos, há vários dados históricos sobre 

a ocupação da zona urbana de Cananéia que sustentam esse ponto. 

Na foto de 1906 (prancha 16, YD) é possível ter uma visão de como seria o talude recoberto 

pelo cais de saneamento da década de 1920. Ele é constituído pela piçarra – ou formação 

Cananéia – um tipo de solo composto por argila muito compactada, frequentemente 

confundida com um tipo de rocha, sobre a qual existe uma camada de areia muito fina e 

branca. Na foto é possível perceber um evento natural bastante comum na região, a erosão 

ocasionada pela dinâmica flúvio-marítima. Uma vez que a maior parte dos cursos d’água da 

região é meandrante, algumas porções de suas margens são naturalmente erodidas e outras são 

assoreadas. Certas vezes esse processo é alterado ou intensificado quando há alguma 

intervenção antrópica na área de interface terra/ água, como a construção de um molhe. Em 

Cananéia não houve uma construção de tal tipo, mas os dados arqueológicos obtidos durante a 

escavação do porto do Bacharel indicam que as diversas estruturas que foram erguidas 

naquele local influenciaram a dinâmica erosiva e foram influenciadas pela mesma dinâmica. 

Desde a construção da casa do porto, ainda no século XVIII é que se percebe a influência da 

força do mar no talude da cidade. Até mesmo nas camadas mais antigas há indícios da erosão 

da piçarra, e parte do material com características indígenas encontrado pode ser decorrente 

da erosão do talude onde ele se encontrava depositado. Entretanto, quando uma estrutura é 

construída projetando-se para o mar, há uma modificação dessa dinâmica erosiva natural, que 
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passa a ter uma contrapartida de assoreamento: enquanto no norte há erosão, no sul ocorre o 

assoreamento. Em termos de movimento portuário, viu-se que no sul era – e ainda é – 

possível a varação de canoas, enquanto que no norte chegavam – e ainda chegam – 

embarcações de maior calado. Essa dinâmica possibilita uma especialização portuária e, em 

tempos de aumento do fluxo comercial marítimo que, no caso de São Paulo, dá-se a partir do 

final do século XVIII, encostar embarcações maiores no porto, dispensando o transbordo, é 

um importante redutor de custos e de tempo de embarque. Por outro lado, a erosão contínua se 

transforma num problema, pois ameaça a própria estrutura urbana, motivando as obras de 

contenção do talude realizadas em 1834 (ALMEIDA, 1965, p.462). 

Tal como no caso da fortificação da ponta da Trincheira, um processo natural milenar se 

tornou um problema social. Se no caso da fortificação a dinâmica erosiva era conhecida, mas 

as vantagens do posicionamento da estrutura lá superavam as desvantagens (BAVA-de-

CAMARGO, 2005-2006), no cais da casa do porto a situação era a mesma. Na fortificação a 

solução encontrada para impedir o naufrágio da obra foi a sua remobilização, uma solução 

cultural para um problema natural. Tempos depois, quando ela perdeu qualquer sentido de 

existência, ela foi abandonada e tragada pelo mar. A erosão era natural, mas o fato dela ter 

efetivamente destruído a fortificação é uma questão sócio-cultural, política, até. O caso da 

erosão no porto era natural, mas o agravamento de seus efeitos e o assoreamento ao sul foram 

determinados por fatores sócio-culturais, jamais por efeitos puramente naturais. Como o 

abandono da área era impensável, pois suas funções portuárias se tornaram cada vez mais 

prementes, então novas obras para a contenção dos efeitos da erosão e do assoreamento eram 

demandadas. Já não bastavam mais os afeiçoamentos de uma área naturalmente adequada – o 

porto havia se tornado uma criação humana dependente de intervenções constantes. 

O naufrágio do Conde é mais uma intervenção humana – não intencional, mas decorrência 

direta de ações humanas – que coloca uma barreira providencial naquele local. E se antes a 

erosão tinha um lado positivo – permitir a acostagem de embarcações maiores – e um lado 

negativo – destruir o barranco sobre o qual estava a cidade – a estrutura do naufrágio também 

tem um duplo papel. Apesar de bloquear parcialmente o porto, pode ter atenuado os efeitos da 

erosão. 
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Suposições à parte há outra evidência da diminuição do efeito da erosão ao norte da área 

portuária principal em foto da década de 1950, quando os destroços do Conde já haviam sido 

dinamitados e o porto do Bacharel construído (prancha 34, imagem 6). Tinha-se então quase a 

mesma situação de antes da década de 1850, com um cais projetando-se no mar sem a 

proteção do casco do naufrágio. Note-se que na foto se vê uma grande falha na muralha da 

década de 1920, indicando um ponto de intenso impacto das ondas do mar no mesmo local 

onde em 1834, antes do naufrágio do Conde havia sido construído o muro de pedras. 

Assim tem-se um quadro bastante interessante na segunda metade do século XIX: a câmara, 

prestes a se transferir para seu prédio novo, está nas proximidades de uma área portuária 

obstruída por uma embarcação de mais de 400 toneladas. Concomitantemente, um outro 

bairro da cidade, estabelecido entre um porto marítimo e um importante caminho que liga as 

duas margens da ilha, começa a se desenvolver. Se essa tendência tivesse se mantido, haveria 

uma transferência do centro de poder municipal para a região mais dinâmica, o que de fato 

aconteceu, mas somente a partir da segunda metade do século XX, em razão do 

estabelecimento de rodovias, assunto que será retomado adiante. Muito antes disso é 

construído o cais Municipal, próximo da câmara, afastado do casco do Conde, mas 

paradoxalmente protegido por ele, o que garantiu a primazia da área portuária central sobre as 

outras. 

Para analisar o período entre o afundamento do Conde e a construção do cais Municipal, na 

década de 1880, faz-se necessário retomar as questões relativas à navegação.  

O naufrágio do Conde obstruiu parcialmente a área portuária central, mas não inviabilizou sua 

operação, de forma que embarcações menores ainda poderiam se aproximar da costa naquele 

ponto. Isso teria então inviabilizado a aproximação de vapores? É provável que não. 

O início da navegação de cabotagem a vapor se dá em meados da década de 1850, mas sua 

regularidade só se verifica após a guerra da Tríplice Aliança. Inicialmente, a freqüência dos 

vapores era muito inconstante, situação que se agravou com o conflito, uma vez que boa parte 

dos serviços de cabotagem estava voltada para a comunicação e abastecimento do front. No 

fim do conflito, em 1871, somente o pequeno vapor São Vicente, de meras 237 toneladas – 

pouco mais da metade da tonelagem do Conde – frequentava os portos paulistas (ALMEIDA 

1952, p.7). Fato é que o Conde foi uma das melhores e maiores embarcações que navegou 
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pelo litoral sul, atendendo à linha intermediária, no terceiro quartel do século XIX. Seu 

afundamento e a inconstância do serviço de vapores era o que ainda garantia fretes aos 

veleiros locais até o estabelecimento de linhas regulares e assíduas. Dessa forma, sem o 

predomínio do vapor como meio de transporte por excelência, o fluxo portuário ainda 

permaneceu pulverizado, pois as pequenas embarcações tinham uma maior flexibilidade – 

podiam ancorar em áreas mais rasas, eram carregadas mais rapidamente, podiam encostar nas 

barrancas das proximidades dos armazéns – e o serviço a vapor tinha pouca confiabilidade e 

capacidade de carga. 

Com o término do conflito e a organização da Companhia Nacional de Navegação, em 1872, 

além de o serviço ter se tornado assíduo (ALMEIDA, 1952, p.8), passou-se para um quadro 

diametralmente oposto. O tamanho das embarcações quintuplicou: o vapor Rio Negro, 

construído em 1881 (e naufragado em 1893 na ilha da Queimada Grande, Peruíbe), tinha 1192 

toneladas. Alguns, como o Pelotas (1891), do Lloyd, eram ainda maiores: 1600 toneladas86. 

Muito embora tais embarcações servissem a mais portos, houve um grande aumento da 

capacidade de carga, eliminando de vez as oportunidades dos pequenos veleiros, 

concentrando o transporte das mercadorias em uma grande companhia com sede no Rio de 

Janeiro. E a concentração de carga em uma embarcação de grandes dimensões significou que 

as mercadorias deveriam ser carregadas em um porto específico. 

Mas a relação material entre as embarcações a vapor e a área portuária central de Cananéia 

havia ficado muito desequilibrada. O cais ao redor do prédio do mercado, pequeno, obstruído 

por destroços e possivelmente assoreado, não poderia comportar as novas operações de carga 

e descarga. O transbordo, por sua vez, tornava-se moroso para a dinâmica capitalista, além de 

exigir um trabalho descomunal, uma vez que essas embarcações eram demasiado altas em 

relação às pequenas embarcações de transbordo, exigindo o trabalho de içar as cargas, a partir 

de uma superfície instável e baixá-las nos porões, operação que nem sempre contava com 

guindastes automáticos. Somava-se a isso o fato daquele cais ser uma propriedade privada 

sujeita aos humores de seu dono. O cais só se tornou do Mercado quando no prédio assente 

sobre ele, em data incerta, começou a funcionar o mercado público. A vila precisava de um 

cais moderno e público que se adequasse à nova realidade capitalista. 

                                                 
86 Extraído do site http://www.theshipslist.com/ships/lines/lloydbrasileiro.htm em 26/11/2008. 
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A partir do momento em que a navegação a vapor se torna assídua e com a construção do cais 

Municipal, o processo de centralização do embarque, do despacho das mercadorias estava 

completo. Uma das pontas do processo produtivo já estava nas mãos de alguns 

empreendedores locais e de um punhado de companhias de Santos e do Rio de Janeiro. 

Restava agora concentrar o beneficiamento e a comercialização do arroz, o que só pôde 

ocorrer a partir da introdução do engenho a vapor no núcleo urbano principal (capítulo 1). 

Anteriormente a isso, havia diversos engenhos hidráulicos, instalados em porções mais 

longínquas do território municipal, onde existia água em abundância e com força suficiente 

para movimentar as máquinas. Dessa forma, tanto o beneficiamento, o transporte do produto 

até o entreposto – que poderia ou não ser na cidade – e a comercialização estavam nas mãos 

de diversos agentes, ou, pelo menos, dominados por algumas figuras locais que não 

necessariamente viviam no termo da vila. Com a instalação de um engenho a vapor na vila, no 

final do século XIX, a concentração da cadeia produtiva se torna ainda maior e acaba por 

inviabilizar a maior parte do comércio da vila, polarizando todas as atividades de embarque 

das mercadorias ao redor do cais Municipal, para onde havia se transferido a câmara, o 

comércio e a indústria. 

 

As evidências materiais da circulação comercial: portas que racionalizam 

Faz-se necessário agora observar a materialidade desse processo de concentração do poder 

econômico através de um levantamento interpretativo das casas comerciais e das indústrias 

até a década de 1920, época da construção do porto do Bacharel, momento chave da evolução 

portuária de Cananéia. 

E por que voltar o foco para as casas comerciais? Simplesmente em razão de toda a circulação 

de mercadorias necessariamente ter que passar por elas, ou no início do processo ou no fim 

dele, sem exceções. Neste sentido segue-se algumas das propostas de Zarankin (2002) e 

Zanettini (2005) na análise dos prédios das escolas e das casas bandeiristas, respectivamente, 

através de uma arqueologia da arquitetura. A abordagem aqui adotada não é exaustiva quanto 

a dos autores mencionados, pois ambos examinam as estrutura interna das edificações e suas 

relações com as portas de acesso. Neste caso trocou-se a estrutura das edificações pela cidade 

e as portas pelos portos e casas comerciais. 
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Ideal seria realizar um minucioso levantamento documental escrito sobre as atividades 

comerciais de Cananéia no período analisado. Ainda assim, correr-se-ia o risco de não 

localizar precisamente as casas comerciais eventualmente mencionadas na documentação, 

pois algumas referências só poderiam ser apontadas numa carta após o cruzamento de 

referências diversas, do tipo “a casa comercial de fulano, na rua tal, entre as residências de 

beltrano e sicrano”, o que demandaria um trabalho exclusivo na temática. 

Na impossibilidade de se realizar tal levantamento, optou-se pelas observações de campo. 

 

Essa etapa da pesquisa já foi mencionada no capítulo 2, mas vale agora examinar alguns 

detalhes. Consistiu na elaboração de um inventário fotográfico e cartográfico dos entes e 

feições urbanas de vários municípios do vale do Ribeira, situados nos núcleos urbanos 

originais, nas áreas portuárias, ao redor das estações ferroviárias e ao longo de eixos 

rodoviários antigos. Posteriormente foram localizadas plantas e mapas antigos que permitiram 

estabelecer uma escala cronológica para essa evolução observada em campo. 

A metodologia para a realização desse tipo de levantamento em estudos arqueológicos tem 

origem nos trabalhos arqueológicos realizados na construção do trecho oeste do Rodoanel 

Mário Covas em 2001-2002. A partir dessa data a metodologia foi sendo refinada, 

principalmente no âmbito dos trabalhos arqueológicos realizados em meio urbano 

(OLIVEIRA, 2005) e voltados para as demandas de mercado (PROJETO, 2002; ZANETTINI 

A. 2005, 2005b). A idéia básica desse cadastramento de vestígios superficiais, os quais muitas 

vezes não são considerados como responsabilidade dos arqueólogos, pois na maior parte das 

vezes não são fragmentos ou ruínas, vem tanto da ampliação do conceito do que é a 

arqueologia, quanto da necessidade de uma maior rapidez na localização de indicadores 

superficiais de áreas potenciais para intervenções de subsuperfície. Está-se, portanto, numa 

interface entre a arquitetura, história, geografia e arqueologia. 

Enquanto nas outras cidades do Ribeira foram feitas fotos em meio digital e tomados pontos 

de GPS de forma muito rápida, em Cananéia foi realizado um minucioso levantamento: 

algumas características construtivas e de uso/ ocupação de cada edificação da área central 

foram cadastradas numa planilha para a classificação das informações. Essa planilha tinha 

originalmente as seguintes categorias: ente urbano (nome do logradouro, por exemplo), 
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numeração da edificação, material construtivo das paredes, material da cobertura, estilo 

arquitetônico (LEMOS, 1989), ponto de GPS, numeração das fotos e observações. 

O processamento dos dados de campo à luz da bibliografia levou à ampliação do número de 

categorias analíticas da planilha, somando-se: denominação antiga do ente urbano, número do 

lote (segundo classificação do ITESP), tipo arquitetônico (estilo arquitetônico adaptado à 

realidade local/ regional), tipos de uso atual (comercial, residencial, etc) e propriedade 

(privada, pública, etc). 

Essas informações sobre Cananéia foram então convertidas em um mapa onde são 

apresentados os tipos arquitetônicos das edificações, ferramenta que possibilita o 

entendimento da expansão da cidade (prancha 91). 

Tendo em mãos essa massa de dados, como então detectar as casas comerciais? Baseando-se 

num padrão estabelecido pelo Condephaat quando iniciou suas atividades na área: detectar 

quais eram as casas comerciais a partir do número de portas de cada edificação (ROCHA 

FILHO, 2005). De forma geral edificações cujas envasaduras eram constituídas apenas por 

portas teriam servido como casas comerciais. Este seria o caso das edificações térreas. As 

edificações com mais de um piso, cujo primeiro andar só apresentasse portas, seriam 

consideradas de uso misto, com morada em cima e comércio embaixo. Saindo desse padrão 

estabelecido pelo patrimônio do estado, estabeleceu-se uma variante: também foram 

consideradas de uso misto edificações térreas que apresentassem mais de uma porta nas 

fachadas. 

O número de edificações identificadas como comerciais ou mistas foi bastante grande e 

refletia não só o fausto da época do arroz, mas majoritariamente atividades econômicas 

baseadas nas formas contemporâneas de comércio e de circulação rodoviária. 

Para resolver o impasse, um critério básico foi adotado: só foram consideradas as edificações 

construídas com alvenaria de pedra, o que reduziu muito a amostra e permitiu interessantes 

constatações. 

Mas por mais singela que possa ter sido a economia de Cananéia, houve um século e meio de 

transformações construtivas nas edificações em foco, ocasionando a abertura de portas onde 

antes só havia uma janela, ou o fechamento de portas com a abertura ou não de janelas. 
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Assim, as observações de campo feitas ao longo das pesquisas da tese eram insuficientes para 

considerações desse tipo. 

A esse fato vem se somar a impossibilidade de serem prospectadas as subsuperfícies de todas 

as edificações de pedra ou a decapagem da pintura e do reboco das casas. Restava como saída 

a observação dos efeitos da degradação do tempo sobre algumas fachadas e a comparação de 

fotografias antigas, algumas delas apresentadas no capítulo antecedente. 

Todas essas restrições e adaptações tenderiam a invalidar a metodologia adotada, pois os 

dados disponíveis são muito díspares – muitas fachadas não apresentam qualquer indício de 

antigas portas ou as fotos antigas só retratam as áreas mais interessantes da cidade. Não 

obstante, o exame dos dados obtidos revelou que havia coincidências demais entre a evolução 

das casas comerciais, a navegação a vapor e a consolidação dos portos, o que dava bons 

indícios de que se estava no caminho certo. 

A partir da planta da prancha 83 é possível perceber alguns pontos de concentração e de 

dispersão das edificações das estruturas produtivas, totalizando 9 áreas.  

A principal área (prancha 83, Área 1) sem dúvida é a do núcleo urbano central, que abrangeria 

parte da ZPC-1, toda a ZPC-2 e parte da ZPC-3. É interessante notar que, mesmo nessa 

região, muitas das casas que poderiam ter sido comerciais já não mais cumpriam essas 

funções na década de 1920, tais como as que estão na extremidade norte da fachada leste da 

rua Bandeirantes, apresentadas também nas pranchas 84 a 86, além daquelas que estão na 

esquina da rua Pero Lopes (prancha 83, Área 1C; pranchas 87 e 88).  

Como explicar essa concentração? De acordo com a planta cadastral e com as informações 

bibliográficas e iconográficas, as área comerciais estavam polarizadas entre os dois engenhos 

a vapor, as duas edificações que estão pintadas em vermelho e roxo, uma na ZPC-1 e outra na 

ZPC-3, ambas muito próximas do cais Municipal. O que parece ter ocorrido nessa época é a 

redução da quantidade de casas comerciais, a concentração dos negócios entre esses dois 

empreendimentos fabris, cada um deles numa das extremidades da zona portuária, 

praticamente eqüidistantes do cais Municipal: o do sul estava a 90 m e o do norte a 60 m. 

Entretanto é muito importante ressaltar que, com a construção da Viela II, a rampa sul do 

porto do Bacharel, no final da década de 1920, ambos os engenhos ficam eqüidistantes do 

porto principal, uma relação espacial que não parece nada casual. 
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Anteriormente à existência dos engenhos a vapor no núcleo urbano, o arroz produzido pelos 

grandes e pequenos produtores era beneficiado em engenhos distantes da vila, movidos a 

água, e cada engenheiro poderia ter sua representação comercial na sede do município, o que 

garantia a existência de um certo número de casas comerciais. Com o advento dos engenhos a 

vapor na sede da vila, a produção do arroz passa a ser beneficiada muito próxima ao local do 

embarque, dispensando o serviço dos engenheiros rurais, que também atuavam como 

concentradores da produção dos locais mais distantes. Embora as conexões entre produtores e 

beneficiadores ainda seja pouco entendida, é certo que a eliminação de intermediários garantia 

melhores lucros para as duas pontas do processo – lavradores e agentes do centro urbano. 

Deve-se notar, entretanto, que com a eliminação dos intermediários na cadeia produtiva, 

haveria uma tendência de contato direto entre lavradores e os engenheiros do centro urbano, 

praticamente eliminando as possibilidades de negócios para pequenos comerciantes. Essa é 

uma hipótese que não pode ser examinada a partir das informações obtidas com o 

levantamento cadastral. Uma vez que a chegada do produto na cidade era dispersa, pois cada 

produtor trazia a sua produção ou a de um coletivo de produtores em canoas de carga, e a 

saída da mercadoria era concentrada nos pequenos vapores marítimos e fluviais e nos médios 

de cabotagem, haveria a possibilidade de pequenos comerciantes de arroz receberem a 

mercadoria para então encaminhá-la ao beneficiamento no engenho? 

 

A fábrica de Barris (prancha 83, Área 2), como já foi dito no capítulo anterior, estava 

relativamente isolada e funcionava de forma independente. Afastadas do núcleo urbano 

central e possivelmente parcialmente descoladas das atividades relativas ao comércio de 

arroz, existem outras três áreas diametralmente opostas. Duas são industriais, relativas aos 

estaleiros de embarcações pesqueiras e de carga nas proximidades do rio Olaria (prancha 83, 

Área 8) e no sopé do morro de São João (prancha 83, Área 9) e a outra é comercial, situada no 

encontro das atuais ruas Tristão Lobo e Pero Lopes (prancha 83, Área 3). 

A Área 8 é um fenômeno da década de 1920 e está diretamente ligada à construção e reparos 

de embarcações que se destinavam à pesca comercial. Nesses estaleiros ocorriam também o 

concerto das embarcações – chatas ou barcaças – que passaram a servir nas operações de 

carga e descarga dos grandes navios que não consiguiram atracar no porto, seja pelo calado, 
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seja pelo tráfego. Não nos deteremos na análise dessa e da área 9 aqui, pois elas já foram 

melhor examinadas em tópicos anteriores. O que se pode falar de ambas em termos de 

migrações de áreas industriais é que a Área 9 apresentava, quando do seu funcionamento, uma 

melhor estruturação, conjugando espaço e edificações voltadas para a construção naval. Já a 

Área 8, igualmente voltada para a construção e reparo de embarcações, parece ter sido erguida 

muito rapidamente, num espaço sem as mesmas qualidades ambientais do sopé do morro mas 

com boas dimensões, sem grande investimento de capital, com boas mas ainda incertas 

possibilidades de se fazer dinheiro. 

Já a Área 3 estaria associada não a um porto, mas a uma área de convergência de caminhos 

terrestres: o caminho mais antigo que seguia do porto do Rosário, passava pelo cemitério e 

chegava ao porto da Aldeia, no outro lado da ilha, no mar de Cubatão e a estrada, caminho 

novo estabelecido ao longo da linha telegráfica, eixo da atual avenida Independência. Essa 

concentração de pequenas casas comerciais, armazéns e botequins que talvez não estivessem 

diretamente relacionados à cadeia de produção do arroz, ficavam em encruzilhadas “secas”, 

próximas de bairros tais como o Acaraú e Rocio. 

Há algumas edificações dispersas pela altura da rua Tristão Lobo com a rua Pedro Correa, as 

quais foram aglutinadas na Área 4. Esse fato não pode ser explicado pela proximidade da área 

com os portos marítimos, mas pela densidade de edificações da rua, afinal, seria bastante 

cômodo para os moradores disporem de comércio nas proximidades de suas casas e não só em 

áreas relativamente distantes e de grande frenesi portuário. 

O resultado do levantamento cadastral não possibilitou associar essas casas comerciais à 

navegação pelo riacho Ipiranga, mas é possível levantar uma hipótese sobre o papel 

segregador desse curso d’água. Estariam essas casas comerciais ligadas a uma camada social 

específica da população? Sendo essa rua a mais antiga da localidade, a mais extensa e, 

possivelmente, a mais populosa, haveria alguma separação entre as porções leste e oeste da 

cidade? Se forem tomadas as características atuais de Cananéia e Iguape, há bons indícios 

dessa segregação por meio de barreiras aquáticas. Na primeira cidade o bairro mais populoso 

e mais humilde fica ao sul do rio Olaria; na segunda o mesmo se dá ao sul do Valo Grande, no 

bairro do Rocio. 
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Finalmente há as indicações de edificações que foram estruturas produtivas, mas que, na 

década de 1920 não podiam ser consideradas ativas (prancha 83, Áreas 1B, 5, 6 e 7). Essas 

áreas se concentram ao sul da praça central, na ZPC-1 e na ZPI, ao norte do Olaria e tanto a 

leste quanto oeste do Ipiranga. Para fins analíticos elas poderiam ser consideradas como uma 

grande área com poucas estruturas dispersas, mas daí incorrer-se-ia no erro de construir uma 

área que contradiria os procedimentos utilizados para o estabelecimento das outras áreas. Mas 

não seria justamente esse o caso, tendo em vista os resultados obtidos na análise do capítulo 

2? Sim, no entanto deve-se estar atento para o fato de que o instrumento que se tem para essa 

análise em curso é um quadro da evolução comercial até a década de 1920 tal como ela parece 

em 2008. Se já é complicado definir áreas de concentração de edificações comerciais e 

industriais da década de 1920, imagine-se então fazer isso a partir do palimpsesto urbano em 

que se configuram essas áreas. 

Podemos considerá-la uma unidade em razão dos resultados anteriores, por elas serem 

permeadas pelo riacho Ipiranga e pelo rio Olaria, cursos d’água que proporcionavam a 

chegada de canoas ao pé dessas edificações. A implantação de uma delas, a casa da rua Thales 

Bernardes com a João de Souza, só se explica pela possibilidade de se utilizar o riacho 

Ipiranga como via de comunicação, pois a área foi extremamente alagadiça até o século XX. 

Neste sentido os cursos d’água teriam papel inverso: ao invés de segregarem, uniriam. Assim, 

essas áreas também teriam acesso à costa marítima, tanto ao norte quanto ao sul da 

desembocadura do Olaria. Essa possibilidade de deslocamento irrestrito a partir de um ponto, 

a foz do rio Olaria, estabelece uma área (7) onde o controle do fluxo pode ser total, tanto da 

ZPI quanto das zonas portuárias marítimas. A Área 7, situada na rua D. João III, 

corresponderia ao antigo prédio da câmara e mais uma outra edificação, as quais teriam 

grande importância econômica e fiscal antes da centralização das atividades portuárias no cais 

municipal e no porto do Bacharel e do assoreamento de sua fachada marítima. Ao contrário da 

câmara nova, a qual detém uma parcela de um poder agora pulverizado, a câmara antiga 

detinha um poder quase absoluto. 

Assim essas áreas aparecem como uma unidade antes da década de 1920, mas nessa época já 

estavam se convertendo no palimpsesto que vemos hoje. A prancha 89 mostra que as 

transformações dessas áreas ocorreram antes da década de 1920, mas pouco antes, no século 

XX mesmo. 
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Um panorama mais amplo do comércio e da indústria no século XIX só poderia ser 

estabelecido com escavações arqueológicas. Exemplo disso é a Área 9, que corresponde ao 

estaleiro da Paixão, o qual não deixou qualquer evidência em superfície.  

E uma vez que a maior parte das ruínas que até agora foram identificadas são relativas a 

estruturas produtivas – mercado, engenho na rua Apolinário de Araújo, local do restaurante 

Gaivota, pilares de pedra na desembocadura do Olaria – há fortes indícios de que os outros 

vestígios não identificados possam ser de antigas casas comerciais ou engenhos. Essas 

estruturas estão dispersas, mas geralmente associadas às possibilidades do transporte aquático, 

seja marítimo, seja fluvial. Provavelmente abandonadas entre o final do século XIX e início 

do XX, são evidências de que grandes transformações econômicas ocorreram nesse período 

em Cananéia. 

 

A navegação e a evolução da fachada comercial da cidade 

A evolução das estruturas comerciais e industriais mostra um quadro de concentração das 

atividades produtivas no núcleo urbano central na década de 1920, estando as áreas industriais 

voltadas à transformação da madeira – embarcações e fábrica de barris – mais afastadas, 

situadas nas extremidades norte e sul do núcleo urbano da época. Três dos fatores já 

examinados na determinação dessa configuração foram a construção de portos de longa 

duração, o estabelecimento de mecanismos de controle e o desenvolvimento de engenhos a 

vapor naquela área da sede do município a partir da segunda metade do século XIX. E qual 

seria a importância da navegação nesse processo? No início deste capítulo já vimos como o 

sítio de naufrágio do Conde d’Áquila e o fluxo de outras embarcações a vapor influenciaram 

na dinâmica de formação do seu entorno emerso e submerso. Resta agora analisar como as 

embarcações influenciaram especificamente na dinâmica de formação da área comercial da 

cidade da década de 1920. 

A navegação marítima a vapor começa oficialmente na região a partir de 1852 e segue até 

meados do século XX, provavelmente até 1942, quando temos notícia da entrada do último 

vapor no porto de Cananéia (ALMEIDA, 1961, p.476). Já se viu que o início da navegação a 

vapor foi bastante irregular e que ela só vai se normalizar a partir da década de 1870 com a 

criação da Cia. Nacional de Navegação a Vapor. Essa regularização gerou grandes 
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transformações no ambiente portuário de Cananéia, dentre as quais a gradual concentração 

das estruturas comerciais ao redor dos portos propícios para receber os vapores e, quanto mais 

o movimento crescia, bem como o tamanho das embarcações, o movimento se concentrava 

nas imediações da praça principal. Inversamente, é possível levantar a hipótese de que as 

oscilações nessa forma de transporte também contribuíram para o desaparecimento de casas 

comerciais na área central de Cananéia (prancha 83, Áreas 1, 1B, 1C e 7), provocando uma 

concentração ainda maior do comércio e beneficiamento de arroz. 

 

Os problemas com a navegação de cabotagem ressurgem no início do século XX. Após mais 

de duas décadas de estabilidade, passa o serviço de cabotagem intermediária por “incertezas”, 

nas palavras de Paulino de Almeida (1952). Essas incertezas são os términos dos contratos do 

governo com o Lloyd e a falência dessa companhia (RMA, 1900, p.73). Esse estado de coisas 

se mantém até por volta de 1910, até que formasse uma outra companhia com a massa falida 

da empresa e que a Cia. Nacional de Navegação Costeira firmasse contratos com o governo 

(RMA, 1908). Talvez esteja nesse fato uma explicação para o quadro de abandono de parte 

das estruturas comerciais aquelas arruinadas já no início do século XX. Sem nenhuma outra 

possibilidade de escoamento da produção, tendo em vista que não havia vapores marítimos, 

nem tampouco fluviais, dispondo a vila de apenas alguns veleiros de pequeno porte, é de se 

supor que parte dos negócios não tenha suportado essa crise de transportes.  

Essa hipótese pode se reforçar pela situação inversa: a cidade cresceu e se modernizou 

concomitantemente com o melhoramento dos serviços de cabotagem. E não está se falando 

apenas da construção do cais Municipal, mas o estabelecimento do telégrafo e da rede de 

abastecimento de água, bem como outras melhorias urbanas. Seguindo essa lógica, pode-se 

imaginar que a cidade tenha perdido firmas e construções com essa crise de transporte do 

início do século XX.  

Seguindo a mesma linha, logo após a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1919 e 1921 

ocorre uma grave crise financeira que afeta profundamente o sistema de transportes marítimos 

mundial, incluindo a navegação de cabotagem nacional. Já nessa época havia a possibilidade 

do transporte fluvial, servido por duas viagens semanais para Iguape. Mas esses movimentos 

não eram tão simples. O fato de haver essa conexão inviabilizava a realização do comércio 
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mais vantajoso para as praças marítimas do Ribeira, que era o marítimo (SANTOS, 1952, 

p.132-133). Assim, pode-se aventar a hipótese de uma segunda “quebradeira” no comércio 

relativa a esse período de escassez de transporte marítimo, materializada nas edificações 

comerciais apresentadas nas Áreas 7, 1C e nos bens achurados em toda a Área 1 (prancha 83). 

Não é uma coisa fácil para um comércio tão específico trabalhar com uma margem de ganho 

menor do dia para a noite, sendo poucos os comerciantes capazes de suportar essas oscilações 

e incertezas.   

Em termos de transporte marítimos, foi a partir de 1921 que se reorganizou o transporte 

marítimo de cabotagem, sendo um dos aprimoramentos o início da operação de embarcações 

novas na Cia. Costeira (RMV, 1922, p.403). Multiplicaram-se e se racionalizaram as linhas, o 

que também coincide com a instalação da fábrica de Barris e a consolidação das casas 

comerciais em atividade na década de 1920. Também ocorre um novo período de 

modernização das estruturas urbana – iluminação elétrica (1927), nova rede de distribuição de 

água – e portuária – cais de saneamento da Beira Mar e porto do Bacharel –, com o que pode 

ter motivado um desenvolvimento das atividades econômicas na cidade. Isso é 

particularmente visível na área da fábrica de Barris (2), na área dos estaleiros (8) e no 

engenho a vapor na Beira Mar, o qual dobra de tamanho na década de 1920 (pranchas 87 e 88, 

nº 1 e 1B). 

Na década de 1930, os serviços de cabotagem passaram por grandes modificações que 

prejudicaram muito a articulação dos portos paulistas com o resto do país. Seja pela 

concentração da movimentação portuária em Santos – o porto organizado do estado –, seja 

por um revanchismo federal pós-1930 – a navegação marítima era regulada pela União –, ou 

pela quebra da bolsa de Nova York em 1929, ou ainda pela crise crônica de carvão mineral, 

fato é que os pequenos vapores das linhas intermediárias foram suprimidos das rotas, ficando 

os portos não organizados condicionados a um serviço precário e insatisfatório que, ao final 

da década de 1930 praticamente já não mais existia. 

Esse desaparecimento dos vapores de cabotagem teria conseqüências na fachada comercial da 

cidade: seria de se esperar que a total desarticulação do esquema consolidado na década de 

1920. Entretanto, a navegação marítima de cabotagem foi substituída pela navegação fluvial, 

a qual se apropriou dos equipamentos portuários antes utilizados pelos navios. Assim, até o 
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aparecimento de estradas de rodagem minimamente confiáveis, na década de 1940, manteve-

se o centro comercial nos arredores da praça central. Em um certo sentido é possível dizer que 

grande parte dos vestígios portuários ainda hoje evidentes nas ZPC-2 e 3 são resultantes da 

navegação fluvial ou da adaptação das estruturas para a aportagem de canoas e outras 

embarcações pequenas. 
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PRANCHAS (CAP. 3) 
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CONCLUSÃO – Cidade pobre, mas histórica... pobre cidade histórica! Um ensaio sobre 

preservação 

 

Na década de 1930 começa a ocorrer uma importante mudança econômica na região, 

motivada principalmente pelo fim da navegação de cabotagem, predomínio da navegação 

fluvial e início da implantação de rodovias na região. Essa mudança dos modais de transporte 

se reflete no ambiente urbano e novas áreas da cidade começam a ser ocupadas, algumas mais 

antigas ganham impulso e outras, as de ocupação mais antiga, outrora pujantes no comércio 

do arroz, tornam-se menos dinâmicas e com grande predomínio de residências. 

O arroz, antes o carro chefe da região, desde há muito tempo declinava de produção. Para se 

ter uma idéia, em 1910, de 11.592 sacas produzidas no estado, 8.747 eram transportadas pela 

EFCB87, somente 2.529 por Iguape e o restante por Santos e Cananéia (RPP, 1910, p.27). Já 

nessa época o maior produtor do estado havia se tornado o vale do Paraíba do Sul e com a 

redução das importações no início do século, começou-se a produzir arroz no Rio Grande do 

Sul, Mato Grosso, Goiás e Maranhão (retomada), o que inviabilizaria o sucesso comercial do 

vale do Ribeira (VALENTIM, 2006, p.15-16). 

Por outro lado, a pesca comercial continuava em franco desenvolvimento. Iniciada na 

primeira década do século XX, quando as chamadas Briosas de Santos aportavam na região 

para comprar o pescado, ganhou grande impulso a partir de 1926 com a chegada das primeiras 

lanchas equipadas com frigoríficos. Na década de 1930 a pesca comercial torna-se uma fonte 

de negócios ainda mais importante para a região, pois as transações passam a ser realizadas 

com meio circulante (SALDANHA, 2005, p. 57), substituindo assim a troca.  

Havia ainda outros indícios de desenvolvimento econômico no local. Embora o porto do 

Bacharel tivesse sido construído no final da década de 1920, não oferecia as condições de 

operação necessárias para as embarcações de cada vez maior tonelagem. A saturação do porto 

de Santos demandava a criação de outras estruturas portuárias, cogitadas para serem 

edificadas em São Vicente – o porto da EF Sorocabana, que nunca saiu do papel –, em São 

Sebastião (RPP, 1929, p.140-143 e também em Cananéia. Para o caso de Cananéia, a primeira 

                                                 
87 Estrada de Ferro Central do Brasil, a qual detinha a ligação entre a cidade de São Paulo e a do Rio de Janeiro. 



 162 

iniciativa de construção de um porto moderno data de 193288. A permissão foi expedida para 

os detentores da concessão de construção de uma linha ferroviária no sul do estado e foi 

renovada até a década de 194089, quando a partir de então não mais se ouve falar na criação de 

um porto organizado em Cananéia. A construção desse porto seria no flanco sul do morro de 

São João, contrariando a ocupação histórica da região e até mesmo as condições ambientais 

da região (MARTINS, 1937). 

É justamente nesse momento de radicais mudanças na região que se consolida o conceito de 

patrimônio histórico no país, partindo justamente da idéia fundamentada na criação do 

Departamento de Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo. Anos mais tarde, em 1938 é 

fundado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje Instituto (CAMARGO, 

2007). 

Antes dessa data, porém, já havia uma noção de patrimônio histórico que, entretanto, 

contrasta bastante com a que se desenvolveu a partir da década de 1930. Embora sejam 

necessários mais estudos sobre as iniciativas preservacionistas de fins do século XIX e 

primeiros anos do século XX, nesse período se desenvolve a preservação de locais onde 

tivessem ocorrido feitos considerados históricos, muitas vezes com a paradoxal destruição de 

bens antigos para a construção de edificações novas que fizessem jus à memória de tais feitos 

do jeito como ela se apresentava naquele momento. 

No caso do litoral paulista temos exemplos interessantes, mas que nunca foram abordados em 

conjunto a partir dessa perspectiva. Em Santos há o remanescente do outeiro de Santa 

Catarina, berço da povoação quinhentista de Brás Cubas. No século XIX pretendeu-se arrasar 

a elevação tendo em vista as necessidades de modernização do equipamento urbano da 

cidade. Essa iniciativa havia sido parcialmente concretizada quando uma parte que ainda 

restava do morro – um imenso rochedo – foi adquirido por um médico italiano que construiu 

sobre a pedra uma edificação que até hoje lá se encontra, sendo um dos equipamentos do 

Arquivo Histórico de Santos. Foi essa possível sandice que, no final das contas preservou uma 

mínima parcela do sítio original da cidade antiga. 

                                                 
88 Decreto Federal 21.504 de 10/06/1932. 
89 Decreto Federal 19.523 de 28/08/1945. 
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Em São Vicente há outros exemplos desse tipo. No local onde se alega que foi erguida a 

feitoria de Martim Afonso hoje existe uma edificação em estilo eclético que de fato impediu 

qualquer outro tipo de ocupação do terreno pela idiossincrática atitude de ocupá-lo antes que 

qualquer outro aventureiro o fizesse. E, diante dela e da conhecida Biquinha, aos pés do 

morro dos Barbosas, há uma praça erigida em 1900, lembrando a fundação da célebre vila 

quinhentista brasileira. De certa forma a praça foi erigida em um local que pode corresponder 

realmente à primeira fundação de São Vicente, àquela que teria sido submersa em 1541 

(MARQUES, 1980, p.250-255), o que teria garantido a manutenção de um lugar propício para 

a realização de pesquisas arqueológicas – apesar da intenção não ter sido essa. Da mesma 

forma, o tombamento do forte de São João, em Bertioga, ainda na década de 1920 preservou 

não só a edificação militar, mas o sítio onde teria se formado um dos primeiros aglomerados 

euro-indígenas do litoral paulista. 

Em Cananéia também ocorreu algo semelhante com o antigo largo da Matriz, transformado na 

praça Martim Afonso de Souza em 1931. Sua construção preserva um local central na história 

de Cananéia, mas, muito mais do que isso, preserva a memória dos primeiros feitos oficiais 

lusitanos.  

É interessante desconstruir o monumento da praça para se ter uma idéia do que acontece com 

a percepção da história de Cananéia. Os canhões que ladeiam o monumento estavam na 

fortificação da ponta da Trincheira e foram fundidos na Inglaterra no último quartel do século 

XVIII (BAVA-de-CAMARGO, 2002). Embora Paulino de Almeida interpretasse a 

numeração do segundo reforço como sendo a data de fabricação da peça – a sequencia 

numérica representa na verdade a massa do canhão – ele sabia que os canhões não eram do 

século XVI, pois o brasão do rei George III (1760-1820) fornecia informações suficientes 

para posicioná-los no tempo e no espaço. Os canhões foram colocados ao lado do 

monumento, segundo escreveu o historiador, para que eles fossem preservados. Do contrário, 

aconteceria com os dois remanescentes aquilo que aconteceu com o terceiro que foi resgatado 

da Trincheira: seria explodido num arroubo de alegria junina. Os canhões, assim, ficariam 

protegidos e, de alguma forma, reforçariam a importância do monumento. 

Isso de fato aconteceu, mas surtiu um efeito colateral: não há meios de fazer com que as 

pessoas dissociem os canhões do século XVI. Assim, ou eles pertenceram aos portugueses de 
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Martim Afonso ou aos espanhóis de Rui Mosquera, que teriam construído um forte na ilha 

Comprida na década de 1530 e atacado São Vicente, roubando o livro da câmara (ALMEIDA, 

1961). Jamais eles poderiam ser deliberadamente associados a uma fortificação das primeiras 

décadas do século XIX porque o monumento remete ao século XVI. 

Essa é uma metáfora da realidade construída de Cananéia e que tem que ser levada em conta 

pelos arqueólogos e patrimoniólogos: a manipulação das representações do passado. Muitas 

vezes o que se observa de patrimônio edificado e o que se propõem em termos de conservação 

desses bens culturais é referente a uma realidade que não está necessariamente expressa no 

registro material ou no embasamento cultural das pessoas.  

O caso de Cananéia é exemplar para se começar a pensar o que é patrimônio cultural material 

em cidades litorâneas, com baixa densidade demográfica e à margem dos grandes processos 

econômicos do país. 

A clivagem econômica ocorrida na década de 1930 coincide com o desenvolvimento dos 

mecanismos e instituições voltados para a classificação, preservação e restauro do patrimônio 

cultural material. Não é uma mera coincidência, pois o avanço da industrialização e a 

modernização das estruturas econômicas provoca a obsolescência do equipamento que até 

então vinha sendo utilizado que então pode ser encarado como patrimônio histórico 

(CAMARGO, 2007). 

Mais uma vez, em Cananéia esse processo de substituição dos equipamentos econômicos 

antigos pelos contemporâneos é diferenciado. Jamais poderemos dizer que ela seguiu os 

passos de Santos, Rio de Janeiro, São Paulo ou Ribeirão Preto. É preciso entender a dinâmica 

econômica em termos locais e regionais. 

A pesca comercial, o transporte rodoviário e o turismo de massa são atividades econômicas 

que estão muito bem enraizadas em Cananéia. A pesca comercial ocorre com intensidade 

desde a primeira metade do século XX e o transporte rodoviário e o turismo são duas 

atividades indissociáveis, presentes no município há mais de 60 anos, pelo menos desde a 

abertura da atual rodovia SP 139 (1942) (SECRETARIA, 2006a) e a classificação de 

Cananéia como estância balneária (1948) (ALMEIDA, 1961, p.206-207). Entretanto elas se 

consolidaram em espaços desiguais e nas mãos de poucos empreendedores, muitos deles 

“capitalistas residentes em São Paulo” (ALMEIDA, 1961, p.481). Nesse processo, 
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beneficiaram-se as cidades situadas nos nós de caminhos terrestres, tais como Pariquera-Açu, 

Miracatu e, principalmente, Registro, a maior cidade da região que, até a década de 1940 era 

praticamente uma colônia japonesa situada num distrito de Iguape. Assim como havia 

acontecido com áreas das sedes dos municípios de Cananéia e Iguape que se beneficiaram da 

concentração do transporte marítimo e do posterior desenvolvimento do transporte fluvial, 

cresceram as cidades rodoviárias. 

Em Cananéia o desenvolvimento das áreas próximas dos nós viários e das travessias de balsa 

também é observada. O exemplo maior disso é a avenida Independência, estruturada no eixo 

do novo caminho para a travessia do mar de Cubatão, construído ao longo da linha telegráfica. 

Muito embora os planos de construção da cidade nova e do porto fossem voltados para o sul 

da ilha, a cidade acabou se expandindo para o lado oposto, seguindo o eixo viário da avenida 

e não planos mirabolantes. Mesmo a expansão do bairro Carijo não seguiu na direção da 

cidade planejada, ficando a região outrora pretendida para a expansão tão deserta que permitiu 

a construção de uma fazenda quarentenária para animais estrangeiros. 

A pesca comercial e o turismo são as outras atividades economicamente dinâmicas e elas 

estão diretamente relacionadas ao uso das estruturas portuárias criadas e modificadas até a 

década de 1930. 

Seguem direções opostas os deslocamentos dos equipamentos dessas duas atividades. A pesca 

comercial vai gradativamente se instalando no centro da cidade, na área do porto do Bacharel, 

a partir dos anos 1920 e até a década de 1950, quando é instalado um entreposto de pesca 

federal no local onde hoje fica a Ceagesp. A partir daquele momento, todas as atividades 

relativas à efervescente indústria são transferidas para a ZPC-1 e a ZPS pela disponibilidade 

de espaço, de um ancoradouro seguro e de recursos para a criação de estruturas portuárias que 

suprissem a limitação do ambiente natural – pouca profundidade e margens lamacentas. 

Os equipamentos ligados ao turismo – hotéis e restaurantes – primeiramente se instalam no 

centro da cidade, mas gradualmente vão se encaminhando para locais mais afastados, também 

ao longo dos eixos viários principais, igualmente a procura de terrenos mais baratos e maior 

visibilidade para os turistas que chegavam de carro. É claro que o centro não ficou desprovido 

desses equipamentos, mas houve um grande abandono. Atualmente esses equipamentos estão 
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retornando ao centro, mas ainda é muitíssimo mais fácil encontrar hotéis e restaurantes fora 

do perímetro histórico ou em suas bordas. 

Tanto a pesca quanto o turismo necessitam de equipamentos portuários. A pesca, até 1950 se 

utilizava dos equipamentos portuários da ZPC-2 e 3 e depois passou a se desenvolver na ZPC-

1 e na ZPS, o que tornou obsoletos os equipamentos portuários do centro. É justamente nessa 

década que o prédio do Mercado é demolido, o cais de saneamento refeito e o píer da fábrica 

de Barris abandonado até sua completa ruína. Com relação ao turismo o uso das estruturas 

portuárias é um pouco mais difícil de se abordar, mas aparentemente ele se encaminhou para 

o uso de estruturas mais ao norte, diante do antigo hotel Municipal, atual prefeitura, e na costa 

do hotel Glória, este construído pelo estado nos anos 1970. De qualquer maneira, as 

atividades de turismo aquático até hoje estão fora do porto do Bacharel e arredores. 

Dessa forma, destituído das atividades econômicas mais dinâmicas o núcleo urbano original e 

as áreas portuárias anexas – praticamente abandonadas –, estão prontos para se tornar 

patrimônio histórico, mas isso só acaba acontecendo com uma parte desse núcleo, 

notadamente aquele com aspecto colonial, mas que não é necessariamente do período 

colonial. 

Foi muito importante a adoção de medidas de preservação das edificações antigas, e não há 

como negar que sem elas boa parte da cidade velha teria sido destruída. Mas essas medidas de 

preservação, cujo extremo é o tombamento, por um lado não abrangem os bens não coloniais 

ou acabam dando uma aparência colonial àquilo que nada tem a ver com o período. Por outro 

lado, essas medidas preservacionistas hoje são insuficientes e não abrangem os bens relativos 

às atividades portuárias, absolutamente necessárias para o entendimento da evolução urbana. 

O que era certo há 40 anos atrás, hoje precisa ser revisto. 

Não se pretende aqui abordar ponto a ponto onde as medidas de preservação são insuficientes 

para a proteção das estruturas, bens ou locais que, de acordo com uma visão mais ampla de 

patrimônio cultural material, seriam importantes para um entendimento total da urbs. Essa é 

uma questão demasiado complexa que envolveria uma completa reestruturação dos 

mecanismos de classificação, proteção e gestão desse patrimônio, sendo a primeira delas a 

vinculação dos órgãos competentes não às secretarias ou ministério da Cultura, mas aos 
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órgãos de Planejamento90 ou o Ministério das Cidades, pois História ou Arqueologia são 

ferramentas importantíssimas para a gestão e construção do espaço urbano, enquanto que os 

órgãos de cultura têm pouquíssima força nessas questões. 

 

É interessante retomar o pano de fundo do processo de tombamento de parte do núcleo 

original da cidade, o contexto sócio-político. Ele se dá nos anos 1960 – o tombamento 

estadual é de 1969 – 1 ano após a imposição do AI-5, no auge da repressão da ditadura do 

golpe de 1964. Não se quer dizer que o Condephaat era um órgão ao serviço dos generais – 

talvez muito pelo contrário –, ou que os habitantes do vale do Ribeira eram contra-

revolucionários bolchevistas, mas havia problemas reais que colocavam o Ribeira sob estrita e 

ferrenha vigilância, pois o movimento contra-revolucionário, encabeçado pela VPR 

(Vanguarda Popular Revolucionária) e o capitão Lamarca, instalou um campo de treinamento 

no Vale em 1969 (SECRETARIA, 2006a). Não devemos esquecer que, assim como o 

Araguaia, o vale do Ribeira foi foco da resistência e luta armada, onde o exército teve 

humilhantes derrotas para um punhado de rebeldes maltrapilhos. Foi também a terceira vez 

que o estado sofria um bombardeio aéreo (antes havia sido em 1924 e 1932), bem na época 

em que o Vietnã, Laos e Camboja sofriam os bombardeios com Napalm, na primeira guerra 

televisionada. Assim, mesmo que a população fosse toda ela favorável à revolução de 1964, 

sofreria ela incrível repressão. 

Não há, evidentemente, nenhuma relação direta entre a preservação do patrimônio histórico 

como uma medida punitiva, visando o cerceamento dos direitos dos cidadãos. A questão é 

mais sutil e mais rasa: aos olhos da população o tombamento era apenas mais um dos 

símbolos do estado e da União que, desde a implantação da fortificação da ponta da 

Trincheira, no início do século XIX, utilizava mecanismo de controle para impedir as ameaças 

“estrangeiras” e vigiar as ameaças “internas”. 

Atente-se que essa não é uma rede de intrigas estimulada pela paranóia do pesquisador. 

Lembremos que, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois agosto/ 

setembro de 1942, o vale foi submetido a uma evacuação em massa – observada em todo o 

litoral paulista – dos imigrantes com passaporte emitidos pelos países integrantes do Eixo, 
                                                 
90 Tal como ocorre com o DGEMN, de Portugal. 
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especialmente alemães e japoneses (PETRONE, 1966; CAMARGO, 1997). Embora a 

densidade populacional do Vale seja baixa até hoje, essa evacuação causou uma forte 

depopulação, uma vez que eram bastante numerosas as colônias japonesas e, desde a segunda 

metade do século XIX, havia se fomentado a instalação de colonos germânicos na região. 

Com justificativa ou sem, o estado manteve a pista de pousos em Cananéia para servir além 

do Correio Militar, às patrulhas costeiras anti-submarino. E é sempre bom lembrar que o 

vapor Tutóia (CASVR 31) foi torpedeado no litoral sul de São Paulo e o submarino U-513, 

embora ainda não tenha sido localizado, afundou nas proximidades de Florianópolis. 

Saindo do panorama bélico, atente-se ao panorama econômico. Com a zona dinâmica da 

cidade locada em outra área, os equipamentos antigos são ou abandonados, ou perdem suas 

funções originais, podendo então ser apropriados como patrimônio histórico. O tombamento 

engessa a cidade antiga, a qual está nas mãos das famílias locais antigas. Privadas das 

melhores oportunidades de negócios porque impossibilitadas de remobilizar seus capitais, 

ficam detentoras de um patrimônio desvalorizado enquanto outras partes da cidade florescem, 

notadamente àquelas ligadas à dinâmica rodoviária. Esse mesmo processo foi verificado por 

ocasião da lei 3.924/ 1961 que protege os bens arqueológicos pré-coloniais, especialmente os 

sambaquis. Esses montes de conchas eram explorados na região desde os primórdios da 

ocupação européia e serviam, depois de calcinadas as conchas, como material de construção e 

pavimentação. Logicamente essa lei foi extremamente benéfica, pois garantiu que pelo menos 

alguns exemplares mantivessem sua integridade até nossos dias, mas privou os habitantes da 

região – especialmente aqueles que podiam investir certa quantidade de capital nessa 

empreitada mineradora – de uma fonte de rendimento. 

Voltando à questão dos imóveis preservados, uma das soluções para se lidar com esse passivo 

é vender os imóveis antigos para pessoas de fora da região, com maior capacidade de 

investimento para a reforma e restauro dos bens. Entretanto, o turista de veraneio que procura 

sua casa em Cananéia não pode estar especificamente interessado em ficar o dia inteiro na 

praia, tendo sua casa há poucos metros dela, pois não há praias no município que permitam 

isso. O veranista que compra uma casa no núcleo urbano original de Cananéia está interessado 

justamente na pequenez da cidade, na aparente simplicidade da sociedade e no patrimônio 

histórico. Ele vai em busca de casas antigas para sua residência temporária, para sua morada 
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de retiro ou, também, para montar o seu charmoso negócio sem os custos – mas com os lucros 

– paulistanos. 

Aflora então o confronto entre o patrimônio histórico e a realidade. A cidade colonial, 

privilegiada pelos órgãos de defesa do patrimônio, torna-se o desejo do veranista ou novo 

morador. Entretanto, a cidade colonial deixou de existir em 1822. Obviamente ela não 

assumiu de súbito uma fachada neo-clássica ou foram imediatamente construídas platibandas 

ou porões, mas houve uma intensa transformação no século XIX – principalmente na segunda 

metade –, sustentada pela lavoura comercial e o transporte a vapor, que deixou marcas no 

semblante urbano. E essas marcas são sistematicamente apagadas em nome de um passado 

colonial (pranchas 92 e 93). 

Poder-se-ia discorrer objetivamente sobre isso ad infinito, mas poucos exemplos bastam para 

mostrar que algumas práticas de preservação estão separadas tanto da realidade material atual, 

quanto do contexto sócio-econômico que motivou a criação daquele bem como um 

patrimônio, não histórico, mas numa posse da pessoa que o ergueu. 

Assim o discurso das elites locais, que poderia parecer absurdo num primeiro momento, de 

que são as edificações antigas o motivo do atraso e da decadência econômicas (BAVA-de-

CAMARGO, 1998) soa como uma pista para se compreender os conflitos existentes entre a 

preservação e o desenvolvimento. Apesar de ser um discurso também desconexo da realidade 

material, pois não é o imóvel em si que impede o progresso, deixá-lo com uma fachada 

colonial, além de representar um custo bastante alto e restringir os usos da edificação, não 

representa o passado que importaria para as elites locais, justamente o passado da exploração 

comercial e do vapor, que foi quando essas elites se consolidaram. 

Essa associação entre o passado da agricultura comercial e a memória das elites locais está 

longe de ser um reflexo de consciência plena dessas camadas sociais ou uma associação 

direta. Isso é sem dúvida uma tentativa do pesquisador de superar as contradições inerentes à 

aparência dos vestígios materiais para a compreensão das regularidades e particularidades das 

qualidades fenomênicas das várias dimensões culturais da sociedade concreta (BATE, 1997: 

74-75), levando-se sempre em conta que aqui tratamos de uma visão materialista histórica 

que, portanto, só poderia interpretar tal sociedade concreta a partir de sua produção concreta 

histórica. 
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Finalizando e resumindo, a idéia de patrimônio histórico, que na década de 1930 era 

materializada no monumento da praça ou nos topônimos dos entes urbanos – não impedindo, 

portanto, as transformações das edificações particulares e a evolução comercial e industrial da 

cidade passa –, na década de 1960, a cercear os direitos ligados à propriedade privada dos 

cidadãos. O passado, antes representado por bens públicos ou difusos e sustentado por ações 

de governo, passa a ser representado por bens materiais particulares, que, à época de chegada 

do serviço de patrimônio na região experimentavam a bonança depois das vicissitudes da 

readequação dos modais de transporte e das atividades econômicas do período 1930-1950.  

A situação hoje é diferente. A preservação ainda é mantida por força lei, mas principalmente, 

pelo aumento do turismo patrimonial. Hoje os donos de imóveis e empreendedores vêm na 

preservação uma fonte de lucros, o que é bom para o patrimônio construído, mas que guarda 

armadilhas para as pesquisas e exclui boa parte da população da constante construção do 

passado. É portanto, uma preservação incompleta, que preserva edificações e algumas outras 

características urbanas sem se preocupar com os demais bens, estruturas ou locais que fujam 

do escopo tradicional – o barroco (que não é o caso do Ribeira) e o colonial. 

Tratando especificamente da insuficiência das políticas de preservação no que tange as jazidas 

arqueológicas, boa parte dos terrenos sem evidências aparentes de edificações históricas ou 

ocupados por edificações contemporâneas não são objetos do tombamento, ficando a 

prospecção arqueológica desses locais sujeitas ao discernimento dos profissionais dos órgãos 

de proteção do patrimônio que, não raro, alegam que o Decreto 25 de 1937 não exige o 

levantamento arqueológico em bens de caráter histórico. É sempre bom lembrar que a Society 

for Historical Archaeology, a principal instituição norte-americana de arqueologia histórica 

foi fundada 30 anos após esse decreto, o que vale dizer que há bons indícios de que os 

princípios técnico-científicos do Decreto mereceriam ser revistos depois de 71 anos de sua 

promulgação. 

 

O patrimônio escondido 

Uma rápida análise comparativa das cartas de c.1815 com a de 1938 mostra um núcleo urbano 

original nesta última menos adensado que na primeira carta. Tomando 1815 como início e 

1938 como fim, houve uma relativa diminuição da área construída no centro da cidade e a 
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expansão da ocupação em áreas rurais – Acaraú e Rocio – próximas do eixo rodoviário 

(prancha 94). 

Mas essa evolução não é tão simples. Se nessa análise levarmos em conta as informações das 

fotos das primeiras décadas do século XX, veremos vestígios e ruínas em pontos da cidade 

que não estão representados em nenhuma dessas duas cartas. Entre a data inicial e a data final 

dessa comparação há a construção e demolição de edificações que não estão contempladas nas 

cartas de c.1815 e de 1938. E em muitos dos locais onde elas surgiram e desapareceram, 

jamais se construiu novamente. Se trabalhos arqueológicos não forem realizados nesses 

terrenos – e não há qualquer obrigatoriedade disso –, serão perdidas importantes informações 

sobre a cidade que surgiu e desapareceu sem deixar pistas na cota positiva, que é justamente a 

cidade do século XIX, a cidade do arroz e do vapor. 

Ainda examinando as perdas que podem ser causadas pelas lacunas da proteção patrimonial, a 

escassez crônica de material de construção na cidade gerou uma interessante dinâmica 

construtiva: muitas das estruturas contemporâneas estão assentadas sobre fundações e colunas 

de pedra bastante antigas. Nesse arranjo, as paredes das edificações são contemporâneas, mas 

as fundações são antigas. Logicamente o tombamento também leva em questão essas 

características, mas não em todos os casos. Mereceriam um estudo aprofundado os exemplos 

das pranchas 95 e 96. A edificação apresentada na prancha 95 possui fundações e colunas de 

pedras – semelhantes àquelas conservadas no terreno do colégio estadual – que não possuem 

proteção legal e foram lá erguidas no século XIX, reforçando a idéia de que a evolução urbana 

de Cananéia no período da lavoura comercial é pouquíssimo conhecida, pois não há qualquer 

documentação gráfica evidenciando que essa área foi ocupada. O cemitério (prancha 96) é 

outro exemplo de importantes informações que correm o risco de desaparecer. Embora o local 

ainda esteja em uso, sua capacidade de receber novos residentes parece próxima da saturação 

e, tal como em outras ocasiões, o campo santo poderia ser ampliado ou sofrer reformas para 

suprir a demanda. Só que essas reformas teriam que contemplar o fato de que este é um dos 

cemitérios mais antigos do estado, o qual ainda apresenta estruturas que datam de sua 

implantação, 1866: as sapatas dos muros exteriores e o portão de entrada original ainda lá 

estão. E o antigo portão de entrada do cemitério representa muito bem o tipo de 

reaproveitamento de estruturas antigas da região, o que garantiu a sua preservação até então: 

foi ele incorporado à fachada da capela mortuária. 
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O reaproveitamento das estruturas antigas para fazer novas não é uma particularidade da 

região, mas lá ela assume um papel bastante importante na vida dos habitantes, papel esse que 

transcende a simples escassez de material, tornando-se um dado sobre a sociedade e suas 

formas de modificação do meio ambiente natural e construído. E isso se reflete no registro 

arqueológico: muitas vezes dados singelos são as únicas informações disponíveis sobre a 

ocupação de um determinado local, caso dos afeiçoamentos de terreno das áreas portuárias 

pré-vapor. E isso não está contemplado por nenhuma das instâncias de preservação 

patrimonial. 

Na mesma linha de falta de proteção adequada a estruturas, bens e locais significativos para o 

passado de Cananéia, tudo aquilo que é público permanece relativamente esquecido. Pela 

lógica da arqueologia urbana, isso é perder praticamente a metade da informação que uma 

cidade poderia fornecer. Grosso modo mantém-se o arruamento dos entes urbanos 

aparentemente antigos, mas não existe nenhuma diretriz para a obtenção de informações sobre 

a evolução desse mesmo arruamento, por exemplo. E isso poderia ser feito sem prejudicar a 

dinâmica contemporânea na cidade ou sem a criação de sítios arqueológicos para meros restos 

de calçadas ou vestígios de encanamentos. Bastaria o acompanhamento da obra e o registro de 

meia dúzia de características para que o trabalho arqueológico se desenvolvesse e produzisse 

conhecimento. 

 

A falta de proteção aos bens que remontam ao século XIX dificulta também a percepção do 

passado náutico de Cananéia. Se de um lado alguns bens ligados a esse passado não estão 

protegidos por lei porque não fazem parte do rol colonial de edificações, suas áreas 

envoltórias também não estão e isso inclui em muitos casos as áreas de aportagem que hoje só 

são perceptíveis com amplos estudos como o aqui apresentado. E não se está nem ao menos 

entrando no mérito dos bens culturais submersos nas águas nacionais, esses até o momento 

entregues à própria sorte em razão da absurda lei 7542/86, alterada pela lei 10166/00.  

Como exemplo dessa situação podemos destacar a foz do antigo riacho Ipiranga e o rio 

Olaria, cujas margens são consideradas como os fundos da cidade, onde geralmente grandes 

construções são erguidas sem a menor preocupação com os possíveis vestígios arqueológicos. 

O resultado disso é a destruição de parte importante dos vestígios relativos ao passado náutico 
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de Cananéia e, ao mesmo tempo, a destruição do elo entre esse passado e as populações que 

não compartilham do mesmo substrato cultural das elites formadas com o desenvolvimento da 

lavoura comercial. No caso das margens dos riachos acima citados, são destruídos os vestígios 

relacionados à aportagem e à construção de canoas monóxilas, utilizadas desde tempos pré-

coloniais até hoje. Assim, involuntariamente, a não proteção desses bens e suas áreas 

envoltórias aparentemente oitocentistas ou novencentistas pode destruir o tão cobiçado 

passado colonial. Afinal, o movimento do porto dos Tupis ou o do porto dos Bugres não era 

somente de caravelas, bergantins ou naus, mas composto principalmente por canoas de 

transbordo que chegavam até as portas das edificações. 

Outro perigo à integridade do passado náutico são as reformas das estruturas portuárias de 

suporte às grandes embarcações da época do vapor. São elas igualmente de pouco apelo 

arquitetônico, muitas vezes executadas de acordo com as necessidades e possibilidades dos 

portos não organizados e remetem a um período não contemplado pelas diretrizes do 

tombamento. 

E, no caso de portos não organizados, há um outro problema: quem é o responsável por eles? 

Quem deveria zelar pelas estruturas portuárias? Hoje podemos dizer que há uma nítida divisão 

entre as zonas portuárias de Cananéia: a ZPS é majoritariamente ocupada pelo estado e pela 

pesca comercial; a ZPC é privada e, só recentemente, com a reforma de 2007, manifestou-se a 

prefeitura como sua responsável – portanto, pela guarda do local; a ZPN era parcialmente do 

estado, mas agora, com a venda do hotel Glória passou a ser responsabilidade de 

particulares91. Mas essa realidade já foi bastante diferente e são justamente nesses momentos 

de transição que ocorrem os abandonos e as principais destruições – píer da fábrica de Barris, 

entre os anos 1950-1960, por exemplo. Como conseqüência, jamais teremos destruições 

naturais – esse argumento nunca poderá ser utilizado –, pois toda destruição por forças 

naturais só ocorre em decorrência da falta de interesse humano – social – de se manter tal 

estrutura.  

A falta de interesse dos órgãos de gestão administrativa na manutenção dessas estruturas é 

facilmente compreensível: são estruturas de manutenção dispendiosa que não tem mais 

                                                 
91 Lembrando sempre que essas terras são de Marinha e que, portanto, pertencem a União. Aqui estamos tratando 
apenas da sua manutenção enquanto zonas portuárias e não da posse do terreno. 
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utilidade imediata ou de médio prazo. Mas quando essas estruturas são relegadas a um 

segundo plano pelos órgãos de proteção do patrimônio isso reflete o descolamento do trabalho 

de patrimoniólogos do contexto material, tanto do histórico-arqueológico quanto do social 

ainda pulsante. Lembremos que a pesca comercial é das atividades mais rentáveis e sustenta 

não só a produção industrial de Cananéia, mas outras atividades correlacionadas: grande parte 

do turismo da região é voltado para a pesca desportiva e essa atividade estimula tanto hotéis, 

quanto restaurantes e serviços náuticos em geral. 

 

Embora a pesca comercial seja uma atividade relativamente recente, ela não se desenvolveu 

na região à toa. Em primeiro lugar está o fato da riqueza dos estoques pesqueiros, um dado 

natural, mas por outro lado tem-se o fato de que as atividades náuticas – tanto a pesca, quanto 

a construção naval – terem origens pré-coloniais e coloniais. Dessa forma, não se pode 

ignorar o fato de que as populações do local tinham uma íntima ligação com a água, a 

navegação e seus recursos, além de experiência anterior com a pesca voltada à venda para 

mercados externos, embora numa escala e contextos totalmente diferentes e praticamente 

desconhecidos para nós (SILVA, 2004). 

Não quero dizer com isso que exista uma ligação direta entre os povos do sambaqui, os 

carpinteiros navais coloniais e os pescadores-operários dos barcos motorizados de hoje, pois 

isso seria admitir a existência de uma cultura marítima hermética e contínua, quando, em 

verdade, essa herança é mais difusa e se arraiga, com mais ou menos força, num amplo espaço 

e em diversos segmentos sociais ao longo do tempo – vide as naumaquias cuiabanas do século 

XVIII. Os vestígios arqueológicos localizados por ocasião dessa pesquisa não refletem nem 

uma, nem dez tipos de cultura marítima, nem tampouco são os vestígios materiais de uma 

cultura marítima ancestral. São evidências materiais de atividades ligadas ao mar e demais 

corpos d’água e que são desenvolvidas pelas sociedades que ocuparam e ocupam a região. 

Assim, não há nenhuma necessidade em se traçar um contínuo evolutivo entre o contexto 

arqueológico do estaleiro da base do IO-USP e os vestígios do estaleiro da Esplanada da 

Figueira, mas não é possível negar o fato de que os dois apresentam vestígios arqueológicos 

com características formais e de conteúdo similares: restos derivados da faina naval. 
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Não nego com isso a possibilidade da construção de um conceito de cultura naval através da 

análise das particularidades e generalidades expressas nas jazidas arqueológicas. Isso é algo 

que pode ser construído com o desenvolvimento de novos estudos, mas acredito que isso vai 

depender do maior entendimento do que representa a maritimidade para as sociedades 

concretas. Para tanto devemos necessariamente trabalhar com o contexto arqueológico a partir 

do modo de produção. 

 

A produção do estaleiro da base do IO-USP está ligada a processos econômicos bastante 

distintos que por si só negariam uma cultura marítima. Seja para servir de suporte às atividade 

da armação baleeira, ou para transportar a produção local para os mercados externos, ou ainda 

para a produção de máquinas complexas que seriam vendidas para outras praças, em nenhum 

desses casos podemos analisar o contexto material do estaleiro como expressão de uma 

cultura marítima. O estaleiro era uma instalação extremamente complexa destinada a produzir 

bens e, no momento em que esses bens deixaram de ser economicamente atrativos, o estaleiro 

foi abandonado. Embora o dono do estaleiro fosse um mestre construtor, a produção de 

mercadorias falava mais alto e ele procurou por vários anos por uma praça mais rentável – 

primeiro em Iguape, depois em Paranaguá – para desenvolver suas atividades. O que estava 

em jogo não era a produção de barcos, mas onde produzi-los com lucro e, sempre, com os 

dividendos investir em terras.. 

No entanto, existem dimensões que ainda não foram percebidas não porque a arqueologia 

deve se resumir à materialidade e dureza dos vestígios concretos, mas porque pouquíssimos 

estudos tiveram preocupações em tratar as sociedades como realidades totais. A despeito da 

aparência do contexto arqueológico e da interpretação dele, não podemos classificar o 

sargento Costa, dono do estaleiro da base do IO-USP como um vil capitalista exclusivamente 

interessado no lucro. O lucro sem dúvida era uma preocupação na indústria naval, assim com 

para qualquer outra atividade econômica, mas ele não é suficiente para explicar que quase a 

totalidade do contingente de reinóis classificados como “marítimos”, na capitania de São 

Paulo, em 1800, estivesse em Cananéia (BACELLAR, 2000, p.19). 

E os demais trabalhadores desse estaleiro? Boa parte deles ficou na região – à exceção dos 

escravos que seguiram com seu senhor – e não seriam eles os propagadores das técnicas de 
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construção e reparo naval que ainda hoje celebrizam Cananéia? Não seriam os seus 

descendentes os construtores das canoas monóxilas do estaleiro da Esplanada da Figueira? 

Pode ser, mas sempre irá pairar a noção de consanguineidade ou de habilidades naturalmente 

herdadas se o processo for encarado nesses termos de árvore genealógica, característica da 

história memorialista. Para exemplificar os problemas relativos a esse tipo de associação 

temos a fábrica de Barris. A maior parte dos funcionários era de Campos dos Goitacazes, RJ e 

eram eles os especialistas em tanoaria, os quais acabaram ensinando algumas técnicas de se 

trabalhar com madeira para os cananeenses. Qual a importância disso para as artes navais 

atuais? Não se sabe. 

De qualquer forma, sendo ou não tributários do conhecimento dos carpinteiros dos estaleiros 

setecentistas, as evidências do contexto arqueológico da Esplanada da Figueira, se fossem 

tomadas a partir da noção de cultura marítima hermética e herdada levariam a conclusões do 

tipo: a presença de pregos de ferro ou aço na fixação de remendos de folha de cobre nas 

canoas denotam um comportamento naval atípico, resultante de um período de decadência da 

cultura marítima, pois teriam sido deixados de lado princípio básicos de construção naval – 

não misturar metais que causassem reações eletrolíticas, acelerando o processo de corrosão 

daquele quimicamente mais instável. 

Na verdade estamos diante de um contexto no qual os possíveis descendentes dos mais hábeis 

sambaquieiros/ índios canoeiros ou dos mais valorosos carpinteiros da Ribeira estavam 

voltados para as possibilidades de melhores ganhos monetários e não para suas supostas raízes 

culturais. No caso do contexto arqueológico desse estaleiro era importante colocar as canoas 

rapidamente de volta na água para se aproveitar a troca monetarizada da pesca comercial pós-

década de 1930, jamais estando em questão qualquer perda de conhecimento ou esquecimento 

de herança cultural. Nesse caso os fins justificavam os meios. 

Como decorrência da necessidade de entendimento das bases materiais dessa ou dessas 

sociedades radicadas à beira mar, há que se dedicar maiores esforços para a preservação dos 

bens, estruturas e locais relativos ao passado náutico e portuário de Cananéia. Da mesma 

forma que existe uma premente necessidade de se ampliar o conceito de patrimônio histórico 

para além dos limites do período colonial, visando com isso uma maior aceitação e 

compreensão das medidas restritivas ligadas ao tombamento, há que se estender o conceito de 
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patrimônio histórico também para os bens, locais e estruturas que representam as atividades 

ligadas ao mar. Com isso busca-se tornar a noção de patrimônio histórico mais abrangente, 

levando em conta também o que pensam ou sentem aqueles cujos antepassados não nasceram 

em casas de pedra, mas navegaram em cascas de madeira. 
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PRANCHAS (CONCLUSÃO) 
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