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RESUMO 

Nos anos de 1950 o extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) 

instalou na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones, Florianópolis (SC), diversas obras de 

drenagem e expansão urbana. A realização desse projeto foi seguida de outras 

dinâmicas e ações de planejamento urbano e ambiental que levaram, em conjunto, à 

distintas mudanças espaciais no distrito de Ratones. Dentre essas está a criação, no ano 

de 1987, da Estação Ecológica de Carijós, que passou a incidir em uma área histórica de 

pesca artesanal. O objetivo geral desta pesquisa foi verificar a relação estabelecida entre 

as ações de planejamento territorial adotadas para Ratones a partir do ano de 1938 e a 

formação de quadros de conflito envolvendo a prática agrícola no local. Através do uso 

de metodologia mista que incorporou o mapeamento e análise da cobertura da terra na 

Bacia Hidrográfica de Ratones nos anos de 1938, 1978 e 2010, e entrevistas qualitativas 

semiestruturadas, verificou-se que o planejamento territorial local esteve 

simultaneamente relacionado à geração de conflitos ambientais - ao promover processos 

de desterritorialização que são espacialmente expressos na fragmentação das áreas de 

cultivo ao longo do período -, e à sua gestão, que tem se dado por meio de ferramentas 

de apaziguamento de conflitos, como são aquelas que se relacionam com o surgimento e 

disseminação das novas práticas de agricultura urbana no local.  

Palavras-chave: Agricultura. Conflito ambiental. Planejamento Territorial. 

Planejamento Urbano.  
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ABSTRACT 

In the 1950’s, the National Department of Infrastructure and Sanitation (DNOS) 

installed several drainage and urban expansion works in the Ratones River Watershed, 

in Florianópolis, State of Santa Catarina. The project was followed by other dynamics 

and actions of urban and environmental planning that led to spatial changes in Ratones 

district. In 1987, among these projects, the Ecological Station of Carijós was created 

partially located in a historical non-industrial fishing area. The general objective of this 

research is to verify the relation established between the spatial planning actions 

adopted for the district of Ratones as off 1938 and the conflicts involving the agriculture 

practiced in the area. Through a mixed methodology approach, which included mapping 

and analysis of the land coverage on the Ratones River Watershed in 1938, 1978 and 

2010; and semi-structure qualitative interviews, it was verified that the spatial planning 

simultaneously: i) generated conflicts by starting territorial 

fragmentation/deterritorialization processes, which were noticed by the fragmentation of 

cultivation areas over the period, and ii) managed new conflicts through conflict 

settlement tools related to the outbreak and dissemination of new urban agriculture 

practices in the area. 

Keywords: Agriculture. Environmental Conflict. Spatial Planning. Urban Planning. 
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INTRODUÇÃO 

Nos anos de 1950 o extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) 

instalou, na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones, Florianópolis (SC), diversas obras de 

drenagem com o objetivo de tornar a planície da Bacia – que até então sofria influência 

das águas litorâneas - propícia para o cultivo agrícola. Além disso, foram instaladas 

duas rodovias, que serviam como indutoras de expansão urbana para a área. 

Esses eram, teoricamente, os objetivos declarados pelo órgão para a realização das 

obras, de acordo com Fidélis (1998). A partir de então, as alterações processadas na 

bacia hidrográfica trouxeram alguns impactos para a região, denunciados pelos 

moradores e principalmente pelos pescadores do Rio Ratones. Há o conhecimento da 

existência de um conflito formalizado envolvendo os pescadores do Rio Ratones e o 

Estado, no qual os primeiros denunciam a “morte” deste rio em virtude das obras de 

drenagem e da construção das rodovias. 

A realização do projeto do DNOS foi seguida de outras dinâmicas ou ações de 

planejamento territorial que levaram à novas mudanças espaciais para o distrito e 

região. Dentre os projetos de planejamento realizados em anos subsequentes, destaca-se 

a criação, no ano de 1987, da Estação Ecológica de Carijós (ESEC), Unidade de 

Conservação Federal de Proteção Integral criada com o intuito de proteger os 

remanescentes de manguezal da Bacia, que, de forma geral, foram impactados pelas 

obras de drenagem supracitadas. Justamente por seu objetivo e localização, a ESEC 

passou a incidir em uma área histórica de pesca artesanal, e, por meio de restrições 

colocadas à atividade da pesca, ela adicionou novas variáveis ao quadro do conflito 

instaurado décadas antes, reforçando-o em novos aspectos. 

O distrito, bairro, ou, comunidade de Ratones, como é conhecido pelos moradores da 

região, contava em 2010 com um total de 1.120 mil habitantes (50,54% são homens e 

49,46% mulheres), sendo que para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) toda essa população é considerada urbana (IBGE, 2010). Ademais, o atual 

projeto de lei para o Plano Diretor (Lei Nº482/2012) considera toda cidade de 

Florianópolis urbana, apesar de reservar, para alguma porção do território de Ratones, 

um zoneamento residencial do tipo rural. 
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Ratones possuía, até por volta dos anos 1970, formas de uso da terra de caráter 

eminentemente rural, como eram as práticas particulares de agricultura e pesca, por 

exemplo. Essas práticas atualmente se mantêm em algumas localidades do distrito -

embora por outros moldes e escalas – fazendo com que Ratones seja conhecido na 

cidade como um bairro que possui “características rurais”. Tal ruralidade é percebida 

por Ratones apresentar paisagem e atividades um pouco diferenciadas das do restante da 

Ilha, onde já se percebe grande aglomeração urbana, diversificação de atividades, e 

maior número de equipamentos e infraestrutura urbana instalada. 

A mudança no perfil do distrito de Ratones é, de forma geral, evidenciada pelo 

aumento, nas últimas décadas, de práticas novas de agricultura orgânica, de migrantes 

de outros estados brasileiros e de cidades vizinhas, e de especulação imobiliária 

(CARDOSO & BUSS, 2001). Tendo surgido por distintos propósitos, as atividades de 

planejamento realizadas na área, com destaque para as já mencionadas – projeto do 

DNOS e ESEC – levaram à profundas alterações espaciais locais, podendo ser 

atribuídas a elas, a princípio, parte das mudanças observadas no bairro ao longo do 

tempo. Os mencionados projetos surgem a partir de intenções de organização e gestão 

do espaço e também conformam quadros de conflitos, justamente pela definição que 

fazem das novas categorias de uso do solo, ou da consequência desses usos sobre as 

dinâmicas locais. 

É a relação entre a proposição de organização espacial derivada das políticas e ações de 

planejamento, e as alterações que elas efetivamente causam no espaço, que leva à 

geração de conflitos. Torna-se, portanto, necessário reconhecer a relação dialética 

existente entre a formação espacial e social de um local para a formulação de ações de 

intervenção, bem como para a compreensão das prováveis consequências de sua 

implantação (SANTOS, 1977; RINDFUSS & STERN, 1998).  

A observação da relação entre os conflitos e o planejamento é feita por diferentes 

abordagens, e englobam uma série de discussões em torno das componentes às quais os 

planejadores devem se ater e ao seu próprio papel na gestão territorial. Diferem-se, 

entretanto, os conflitos políticos que surgem da disputa de interesses dentro do processo 

de planejamento, dos conflitos que são materializados em determinado recorte espacial 

através das ações de planejamento empregadas. Por isso alguns autores têm discutido 

que antes mesmo de se concretizar enquanto política, o planejamento pode ser uma 
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arena de geração de conflito, justamente pela concepção que apresenta e vislumbra para 

determinado uso que será depois corporificado no espaço (ZHOURI & LASCHEFSKI, 

2010). A componente política está, portanto, no cerne do conflito de interesse que se dá 

dentro do processo de planejamento, fazendo com que a análise da efetividade e 

aplicabilidade de sua técnica seja feita considerando-se também a disputa política que 

ocorre por detrás de sua concepção e uso. Isto é, embora possa haver uma distinção 

entre a forma de manifestação dos conflitos que se dão dentro do processo daqueles que 

se dão através das atividades de planejamento, há, apenas eventualmente, uma 

independência entre eles, e uma notável influência das disputas políticas em sua 

conformação. 

Embora os conflitos sejam centrais e estejam presentes em qualquer política de 

planejamento espacial (PELTONEN & SAIRINEN, 2010), a distinção entre as formas 

de manifestações dos conflitos torna-se importante no diagnóstico da funcionalidade e 

legitimidade das ações de planejamento realizadas. Ao nível de planejamento urbano, os 

conflitos no espaço, ou conflitos territoriais, se dão em virtude das distintas formas de 

apropriação dos espaços tidas por diferentes atores sociais, que materializadas na 

implementação dos planos que dão origem, reverberam novos conflitos em torno das 

formas de apropriação material dos espaços reais e daqueles considerados “ideais” pelos 

planejadores (ZHOURI & LACHEFSKI 2010). É por isso que, para Lefèbvre (2006), o 

espaço social concretamente direcionado é contraditório e sempre conflituoso.  

Assim, o estudo do conflito que se dá no espaço não ignora a existência de um conflito 

anterior e simultâneo que ocorre dentro do processo de planejamento, mas busca 

compreender de que forma, ou em que momento, a disputa se reverbera na forma de uso 

do espaço propriamente dito, e de que maneira o conflito se constitui. Por isso, me 

atenho nesta pesquisa na observação da forma que os conflitos se expressam apenas no 

e pelo espaço, e é se referindo a esses que o termo “conflito” passa a ser aqui utilizado. 

Para uma pesquisa anterior realizei uma investigação sobre as formas de tratamento 

dadas à agricultura pelo planejamento urbano (ARAÚJO, 2016), a qual indicou 

preliminarmente o caráter do cultivo agrícola que pode estar presente nas cidades. Para 

aprofundar o estudo dos aspectos revelados por essa pesquisa, identifiquei a necessidade 

de compreender como as proposições do planejamento urbano em relação às práticas 
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agrícolas eram estruturadas a partir das diversas demandas pelo uso do espaço. Optei 

por estudar, então, a forma como o planejamento urbano se constituía frente aos 

conflitos de uso do espaço, principalmente dos espaços para a agricultura. Sendo assim, 

estruturei o presente trabalho em torno desses três pilares: planejamento, agricultura e 

conflitos.  

Considerei, para isso, que a identificação dos conflitos no espaço deveria passar pelo 

reconhecimento: das formas de uso do espaço propriamente ditas; das mudanças 

ocorridas nessas formas de uso as quais levam à conformação de conflitos; da própria 

essência e forma de constituição do conflito; e da relação dos conflitos identificados 

com as atividades de planejamento realizadas ou vislumbradas para a área de estudo. 

Assim, tomando-se o distrito de Ratones como escopo de pesquisa, os agricultores 

locais como grupo social estudado, e a ação do planejamento territorial na região, essa 

pesquisa se embasa na seguinte questão: “de que forma o planejamento territorial 

esteve relacionado com os conflitos de uso do território em Ratones relacionados à 

prática da agricultura no período estudado?”.  

A partir desse contexto, busquei investigar de que forma o planejamento territorial feito 

em Ratones incorporou a prática agrícola e os conflitos que se deram ou se dão em torno 

dela, desde o ano de 1938 até o presente, 2017. O objetivo geral desta pesquisa é, então, 

verificar a relação estabelecida entre a formação de quadros de conflito envolvendo as 

práticas de agricultura em Ratones e as ações de planejamento urbano adotadas. 

A partir da identificação de características rurais da comunidade de Ratones e da 

existência de prática agrícola; conhecendo os quadros de conflito já deflagrados na 

região, e considerando o potencial que possui o planejamento urbano na reorganização 

espacial, pergunta-se: como se estruturou a atividade agrícola em Ratones ao longo do 

tempo? Como foi se modificando o espaço em Ratones, e principalmente quais foram as 

alterações na agricultura? Estiveram essas mudanças vinculadas às situações de 

conflito? Elas estão relacionadas às ações de planejamento urbano? De que forma as 

atividades de planejamento estão atualmente respondendo às demandas evidenciadas 

através dos conflitos, ou, como os conflitos têm sido interpretados pelos planejadores? 

Para responder a essas perguntas, formulei os seguintes objetivos específicos de 

pesquisa:  
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1) Conhecer a relevância da atividade agrícola na formação social da comunidade de 

Ratones.  

2) Identificar os usos da terra local e as mudanças espaciais processadas na agricultura 

no período de 1938 a 2017. 

3) Verificar de que forma as mudanças identificadas poderiam indicar a existência ou 

surgimento de conflitos.  

4) Verificar de que forma o planejamento urbano local se relacionou e se relaciona 

com os conflitos no território evidenciados pelas mudanças observadas. 

Ao observar os fatores supracitados, a relevância desta pesquisa se constitui a partir do 

resgate e compreensão do histórico de mudanças espaciais existente na comunidade de 

Ratones, da possibilidade de exposição deste processo sob a perspectiva dos moradores 

locais, da compreensão da forma de constituição das ações de planejamento urbano, e 

das novas dinâmicas que as mudanças e planejamento impõem ao espaço. Sua 

justificativa está, então, na possibilidade de contribuir tanto para os planejadores e 

técnicos responsáveis pela gestão e organização do território – ao exemplificar e trazer à 

tona as consequências das interferências por eles causadas, negligências praticadas e 

real funcionalidade de sua ação -, como para os atores sociais locais – pois permite que 

visualizem as formas pelas quais suas atividades estão sendo modificadas ao longo dos 

anos pelos processos de planejamento. 

Relativamente à forma de organização do texto da pesquisa, o conteúdo segue a 

seguinte ordenação: no capítulo “metodologia” são apresentados os métodos utilizados 

para a aquisição dos dados e os critérios metodológicos adotados para seu tratamento; 

no capítulo “revisão teórico e temática” é apresentado o que é sido discutido na 

literatura sobre o conceito e formas de atuação das atividades de planejamento territorial 

e urbano, a definição dos conflitos ambientais e como eles podem ser observados no 

contexto do planejamento, e o contexto histórico da área de estudo frente ao problema 

de pesquisa apresentado. O capítulo “resultados” apresenta os resultados alcançados na 

pesquisa, partindo-se dos objetivos inicialmente definidos e da metodologia utilizada. O 

capítulo “análise dos resultados e discussão” apresenta uma interpretação dos resultados 

antes apresentados e as considerações sobre o que eles dizem frente ao contexto de 

pesquisa observado.  Por fim são apresentadas as considerações finais da pesquisa, as 

referências bibliográficas e os apêndices. 
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classes de interpretação definidos a priori por Fidélis (1998), a fim de garantir uma 

equalização das tipologias e análise comparativa dos resultados entre os distintos 

mapeamentos. Na Tabela 1 consta a especificação dos parâmetros analisados e a 

correspondência entre o trabalho de Fidélis (1998) e o autoral. 

Tabela 1 – Tipologias de cobertura da terra definidas a partir da categorização de Fidélis

 (1998), reformuladas para apresentação dos mapeamentos de 1938 e 1978 e

 para o enquadramento no mapeamento realizado para o ano de 2012. 

Classificação segundo Fidélis (1998) Tipologia 

final 

adotada
2
 

Descrição das Tipologias que compõem a 

tipologia final adotada
3
 

Vegetação Secundária (nos estágios mais 

desenvolvidos, ou seja, Capoeirões e 

Floresta Secundária, de porte arbustiva e 

arbórea, com epifitismo e lianas 

lenhosas). 

Vegetação 

arbórea 

Vegetação nos estágios mais desenvolvidos, 

ou seja, Capoeirões e Floresta Secundária, 

de porte arbustiva e arbórea, com epifitismo 

e lianas lenhosas. 

Vegetação Secundária (nos primeiros 

estágios de desenvolvimento, ou seja, 

pioneiro, capoeirinha e capoeira, 

constituída de ervas, subarbustos, 

arbustos, vegetação de restinga, áreas de 

campos e de pastagens). 

Vegetação 

arbustiva/ 

Rasteira 

  

  

  

  

Vegetação nos primeiros estágios de 

desenvolvimento, ou seja, pioneiro, 

capoeirinha e capoeira, constituída de ervas, 

subarbustos, arbustos, vegetação de 

restinga, áreas de campos e de pastagens. 

Área de mangue drenado. 

Área de clareira em meio à vegetação 

arbórea 

Área degradada próxima à área de 

vegetação arbustiva ou arbórea
4
  

Solo exposto 

Área urbanizada Área 

urbanizada 

  

Área degradada próxima à área urbanizada 

Área urbanizada 

Manguezal Manguezal Manguezal 

                                                           
2
 Tipologia construída a partir da classificação de Fidélis (1998), e renomeada para uso no mapeamento 

apresentado neste artigo. 
3
 As novas feições de cobertura da terra identificadas para o mapeamento de 2012 e classificadas pelos 

autores por tipologias a partir de chave de classificação foram enquadradas na classificação de Fidélis 

(1998) de acordo com suas características principais identificadas. 
4
 As feições identificadas na tabela como “Área degradada próxima à área de vegetação arbustiva de 

outra categoria ou à vegetação arbórea ou em recuperação” e “Área degradada próxima à área 

urbanizada” apresentaram os mesmos parâmetros para classificação, entretanto, usando-se o critério 

“adjacências”, sugerido por Anderson (1982), optou-se por classificá-las com base nos padrões de seu 

limite exatamente próximo, o que torna-se fator determinante para o uso desta área em sua situação atual 

ou no futuro próximo. 
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Cultivo agrícola Área de 

cultivo 

agrícola 

  

Cultivo agrícola de hortaliças 

Cultivo agrícola de espécies não hortícolas 

(árvores, leguminosas, raízes, etc.). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Conforme indica a Tabela 1, houve apenas alteração no nome dado a algumas 

tipologias, a fim garantir maior distinção entre elas e entre suas características. Para a 

fotointerpretação da Ortofoto de 2010, foi utilizado o modelo da chave de classificação 

proposto por Anderson (1982), empregado para equalizar a tipologia identificada nesta 

imagem com as feições antes categorizadas por Fidélis (1998). Buscou-se, a partir da 

utilização deste método, garantir que o conjunto dos dados que conformam uma 

categoria de uso no mapeamento de Fidélis (1998), a partir das características de 

“tonalidade”, “forma”, “padrão”, “densidade”, “declividade”, “textura”, “tamanho” e 

“sombra”, nas feições identificadas, fossem os mesmos empregados para a construção 

do mapeamento de 2010. No apêndice deste trabalho são apresentadas as categorias 

utilizadas para construção da chave de classificação adaptada de Anderson (1982) com 

as feições identificadas na Ortofoto do ano de 2010 na área de estudo. 

A partir da fotointerpretação, se realizou, por fim, a vetorização das classes e edição do 

produto gerado com o uso do Software ArcGis 10.3. Todos os mapeamentos 

apresentados são construídos na Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), no 

Sistema Geodésico SIRGAS 2000, para a Zona 22 S. 

1.2 ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTAS E DISCURSOS  

Rindfuss & Stern (1998) reconhecem que as informações trazidas pelos mapeamentos 

incorrem na possibilidade de condicionar a observação da realidade por eles 

representada, justamente por, nas palavras dos autores, “incluir a seleção do responsável 

pelo mapeamento e o que ele decidiu ser importante representar” (RINDFUSS & 

STERN, 1998:5). É reconhecendo os limites do mapeamento para a análise social e do 

contexto de surgimento de eventuais conflitos, que o uso desta metodologia foi 

combinado com o da análise qualitativa, que buscou envolver o reconhecimento das 

dinâmicas sociais que estiveram relacionadas às mudanças observadas no espaço. 

Assim, as evidências trazidas pelas modificações no uso da terra local puderam ser 

confrontadas ou validadas com os depoimentos dos sujeitos que vivenciam diretamente 
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essas mudanças, ou as transformações que foram imputadas por elas sobre seu modo de 

vida.  

Foram realizadas 8 (oito) entrevistas com atores que puderam informar sobre o cenário 

vivenciado em Ratones ao longo do tempo, e as atividades de planejamento executadas 

neste contexto. As entrevistas tiveram o objetivo de oferecer relatos pessoais sobre 

situações que foram ou ainda são vivenciadas pelos indivíduos e que compõe a 

realidade da comunidade local. Segundo Minayo (2001), as entrevistas fornecem dados 

que compõem o objeto principal de investigação do pesquisador, sendo, por sua vez, 

produtoras das informações trazidas no diálogo com o sujeito entrevistado, e reflexo 

desse mesmo sujeito sobre sua própria realidade.  

Sete entrevistas foram feitas com moradores locais de Ratones, sendo 5 (cinco) com 

antigos agricultores do bairro - que o conhecem ou nele vivem desde sua infância-, 1 

(uma) entrevista com moradora nova do bairro que atualmente pratica a agricultura na 

região, e 1 (uma) entrevista com uma das lideranças da associação de moradores do 

bairro (AMORA). A oitava entrevista foi realizada com antiga funcionária do ICMBio 

atuante junto à gestão, em anos anteriores, da Unidade de Conservação ESEC Carijós. 

As entrevistas qualitativas com os moradores locais se deram em duas etapas: 1) foram 

feitas entrevistas do tipo aberta, que tiveram como objetivo conhecer a caracterização 

prévia do bairro e as formas de cultivo que se davam em seu contexto, e, 2) entrevistas 

semiestruturadas, feitas com o intuito de verificar as mudanças pontuais percebidas no 

bairro, por, ao possuírem questões aprofundadas e delimitadas, puderam responder às 

problemáticas levantadas na etapa anterior. Juntamente à segunda etapa das entrevistas, 

como recurso para obtenção de informações e percepções sobre o aspecto espacial de 

Ratones, utilizei imagens aéreas do distrito referente aos anos de 1938, 1957, 1977 e 

2012, ambas disponibilizadas pelo IPUF em seu website. O uso das imagens foi feito 

sempre ao fim da entrevista, quando, explicando aos entrevistados do que se tratavam, e 

dos anos a que se referiram, os perguntei o que podiam ver através delas. Perante certa 

dificuldade inicial em compreender e se localizar na imagem, alguns seguiam o traçado 

do Rio Ratones para que, compreendendo seu trajeto, pudessem localizar suas casas e as 

estradas. As informações que entrevistados revelavam sobre a organização espacial do 

distrito estavam sempre vinculadas a alguma alteração pontualmente processada e 
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largamente reconhecida por eles, ou em relação às conformações antigas do local que já 

não existem mais, como algumas antigas áreas de importância para a pesca, por 

exemplo. Todas as informações obtidas através deste método foram incorporadas aos 

resultados e análise das entrevistas. 

É importante ressaltar como os tempos presente e passado interferiram na exposição dos 

entrevistados e no uso dos dados para análise do trabalho. Algumas modificações no 

espaço de Ratones foram realizadas em épocas anteriores àquelas vividas pelos 

entrevistados, como é, principalmente, o caso das obras do DNOS na Bacia 

Hidrográfica do Rio Ratones. Assim, recorrentemente os relatos misturam aspectos do 

presente e do passado, que podem ter sido transmitidos aos entrevistados por pessoas 

que viveram na época das alterações, construindo uma espécie de “memória coletiva da 

comunidade”. Isso resulta no fato de que os relatos não são necessariamente 

cronologicamente datados, justamente por a história de modificações no distrito ter se 

entrelaçado por distintos momentos e fatores. Percebe-se, além disso, que enquanto as 

alterações mais atuais estão marcadas em sua memória, e por isso, em muitos casos 

prevalecem em seu relato, as questões do passado se fazem presente até no momento de 

compreender e qualificar a dinâmica do momento atual. É por isso que em alguns 

pontos as dinâmicas trazidas pela criação da ESEC Carijós são relatadas juntamente 

com aquelas trazidas pelas obras do DNOS, mesmo que tenham se dado em um 

intervalo de aproximadamente três décadas. 

As entrevistas com um membro da associação de moradores e com antiga gestora da 

ESEC buscaram conhecer as políticas de planejamento urbano e ambiental antes 

adotadas para a região e/ou aquelas atualmente em curso, e foram ambas realizadas na 

forma semiestruturada.  

A definição dos sujeitos a serem entrevistados foi feita com a utilização da metodologia 

conhecida na esfera da pesquisa social como “Bola de Neve”, a qual consiste em 

localizar um “objeto”, ou sujeito de pesquisa através do estudo e indicação de um 

sujeito anterior, que foi também previamente identificado, e assim por diante (VOGT, 

1999). Ou seja, um primeiro informante, liderança ou outro sujeito de referência local, é 

entrevistado e oferece informações sobre outros informantes que poderão trazer demais 

esclarecimentos sobre as questões abordadas. É possível também identificar 

antagonistas sociais ou grupos que tenham uma aproximação ideológica ou localização 
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conflitualidade. Identifiquei os conflitos relacionados ao planejamento a partir, então, da 

análise do conteúdo e operacionalização do processo de planejamento local, e ao 

compreender como são construídos os sistemas de relação que o origina na área de 

estudo. A compreensão dos sistemas de relação é feita através da combinação da análise 

das mudanças de uso da terra e dos relatos que a explicam.  

Procedi então da análise das mudanças no uso da terra (pesquisa 

cartográfica/quantitativa) e dos modos de vida dos sujeitos (pesquisa de 

campo/qualitativa) para identificar o que ocorreu no processo de transformação da 

agricultura em Ratones a partir e com base no sistema de relações locais que suportam a 

prática do planejamento no local. As mudanças identificadas foram tanto o ponto de 

partida para compreender o que elas denunciam enquanto configuração passada (a 

mudança só se constitui enquanto mudança porque algo antes existia de outra forma), 

como ponto de chegada, já que configura a realidade a partir da qual as novas 

conformações (ações ou conflitos) podem surgir. 

Percebi já no início da coleta de dados em campo, por exemplo, que a identificação da 

situação da agricultura atual deveria passar necessariamente pelo entendimento das 

transformações que ocorreram na dinâmica da pesca ao longo do tempo, já que essas 

duas atividades estiveram, principalmente no período inicial analisado, próximas e 

interdependentes uma da outra. A identificação da forma como o planejamento esteve 

relacionado às mudanças processadas na agricultura, e como ele se localiza no quadro 

de conflitos que essas mudanças constituem, teve, nesse caso, que passar pelo 

reconhecimento do tratamento que o planejamento urbano deu à pesca ao longo do 

tempo, ou às demais prática e variáveis a ela relacionadas. Foi a observação da 

“premissa maior”, nos termos de Beck (2007), do processo de planejamento - dada a 

partir das dinâmicas sociais expostas pelos entrevistados e das ações de planejamento-, 

que me proporcionou identificar a forma com que ele tem se relacionado aos quadros de 

conflito evidenciados, principalmente enquanto um agente de mudança. 
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2 REVISÃO TEÓRICA E TEMÁTICA 

No estudo sobre planejamento urbano alguns autores trazem uma aproximação sobre o 

que seria sua conceituação, sua matéria de ação ou competência, e o que o próprio 

termo planejamento poderia indicar. 

Enquanto ação geral, Souza (2003) vê o planejamento urbano como coincidente com a 

capacidade de gerir um cenário futuro, nesse sentido lida-se com a tentativa de prever 

fenômenos. Nas palavras do autor, o planejamento tenta “simular os desdobramentos de 

um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, 

inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios” (SOUZA, 

2003: 46). Já para Hilhorst (1975), o planejamento é um processo de decisão sobre 

atividades a serem realizadas em determinada área através da utilização de instrumentos 

específicos que são, essencialmente, políticos; para isso deve-se levar em consideração 

os recursos disponíveis e os objetivos finais que se pretende alcançar. 

Condesso (1999) afirma que o planejamento urbano pode ganhar diferentes significados 

dependendo do local para qual é realizado, mas objetiva, basicamente, o ordenamento 

territorial, ou a disposição das diferentes atividades no solo com o intuito de trazer 

equilíbrio entre as demandas econômicas, sociais, e a oferta biofísica do espaço. É 

evidente, neste caso, a relação entre a gestão do espaço e sua componente política e 

social, já que pode haver até mesmo níveis internacionais de planificação, que, ao 

conduzir políticas governamentais econômicas e sociais em outra expressão espacial, 

não se circunscrevem apenas ao limite administrativo de uma cidade. Para Condesso 

(1999) o planejamento e o ordenamento do território vão além da resolução dos 

problemas do espaço físico da cidade pois buscam atender às necessidades atuais e 

futuras da população, respondendo às suas demandas socioeconômicas e levando em 

consideração a oferta biofísica existente no presente. Tais conceituações incorporam 

tanto uma ideia prospectiva de planejamento, que é de trabalhar para uma visão futura 

de território, como se aproximam, por essa última definição dada por Condesso (1999), 

de uma perspectiva de sustentabilidade ambiental, ao que de fato muito tem se clamado 

ao planejamento nos últimos anos. 

Por uma tentativa de minimizar as desigualdades de uso do espaço que reverberam 

tensões sociais ou prejuízos ambientais, os planejadores buscam alocar de forma mais 
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estratégica as atividades sobre ele, principalmente por meio de ações sobre seu 

ordenamento. Empregado muitas vezes ao meio ou perímetro urbano, ele toma, no 

Brasil, contornos especiais e regramentos específicos, que resultam em profunda 

reorganização espacial, e por isso, social, dos locais a que se aplica. 

Para Villaça (1999) o planejamento urbano define-se por duas características principais: 

a intenção pela organização do espaço urbano, e a ação aplicada e formulada 

especificamente para uma cidade. Enquanto atividade institucionalizada, o planejamento 

urbano surge no Brasil pelo discurso da saúde pública, quando a questão sanitária e a 

preocupação com a transmissão dos vetores e doenças levantaram questões em torno de 

qual tipo de uso do solo seria apropriado no contexto da nova cidade, propondo com 

isso formas pelas quais as atividades prejudiciais à saúde, por exemplo, fossem 

solucionadas e não interferissem na qualidade de vida das pessoas.  

Demonstrando que não se trata apenas da sua tendência no Brasil, mas de seu 

comportamento em regra geral, o próprio zoneamento empregado em contexto 

Estadunidense já por volta do ano de 1867, surge, como exemplo, sob um discurso 

similar: o de isolar atividades poluidoras das áreas residenciais e evitar um choque de 

usos que não seria, a princípio, benéfico para os moradores locais (SOUZA, 2003). 

Num momento posterior, o planejamento urbano foi tomando outros rumos e sua 

intenção primeira, de caráter teoricamente regulatório, foi sendo substituído por planos 

de embelezamento, nos quais os planejadores - não mais apenas profissionais da área da 

saúde - tratavam de dar às cidades visuais considerados mais agradáveis, e para isso, 

recorriam a padrões, muitas vezes, europeus de urbanismo, de forma a garantir que as 

cidades se tornassem mais organizadas. Implicava, para essa organização, identificar 

questões que ainda precisavam ser superadas, assim, a resolução dos chamados 

“problemas urbanos” – à época resumidos principalmente nas questões sanitária e 

habitacional – não eram mais, de maneira geral, seu objetivo (RIBEIRO, 2001).  

A mudança de perspectiva que se adotou ao longo dos anos para o planejamento urbano 

incita um olhar crítico sobre o que estava por detrás dessas mudanças. Ou seja, em que 

momento e por quais razões a perspectiva da saúde ambiental é abandonada e dá lugar 

àquela na qual a estética é primordial? Em que momento as preocupações com a 

qualidade do meio ambiente são subsumidas por aquelas em que outro ideal de cidade 

começa a ser formulado? Essas indagações presumem que a interpretação das mudanças 
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de perspectivas do planejamento deve ser feita também pela observação da componente 

política que rege a escolha e a primazia das técnicas por ele empregadas. Com a 

apresentação de uma diferenciação conceitual entre planejamento urbano lato sensu e o 

planejamento urbano stricto sensu, Villaça (1999) evidencia a existência de uma 

componente política presente no processo de planejamento que é percebida através do 

discurso, e da articulação para a construção da ação a ser empregada. Para o autor, o 

planejamento urbano lato sensu corresponderia tanto ao discurso quanto à prática da 

organização do espaço urbano e englobaria, por isso, o planejamento urbano stricto 

sensu, que enquanto corrente de ação específica dentro do anterior dá lugar, entre 

outros, aos atuais planos diretores. 

É ainda realçando a intencionalidade política das aplicações de planejamento urbano 

que Souza (2003) aponta, por exemplo, que tendo surgido nos Estados Unidos sob o 

discurso de preservar a classe residencial da presença poluente das indústrias, a 

ferramenta do zoneamento terminava por segregar parte da população que estava 

vinculada a essas atividades. Ou seja, eliminava-se não apenas a indústria poluente, mas 

a classe trabalhadora que morava em seus arredores e que com ela estava relacionada. 

Dessa maneira, utilizava-se um instrumento urbanístico para afastar grupos sociais 

distintos.  

O mesmo pode ser observado sobre os planos de embelezamento, uma vez que perante a 

existência de problemas estruturais “básicos” sua aplicação é largamente projetada para 

um “público” específico da cidade. Isto é, como não tinham a intenção de solucionar 

problemas como a desigualdade do uso da terra ou da segregação social, os planos de 

embelezamento eram passíveis de aplicação principalmente no setor da cidade que já 

possuía seus problemas estruturais “básicos” resolvidos. Fazia-se assim com que o 

planejamento, na forma de aplicação de suas próprias técnicas, não incorporasse as 

demandas de distintas classes sociais, e até reforçasse a disparidade social existente. 

Klemens & Costa (2008) exemplificam como essa situação pode ser observada nos 

casos em que as estratégias de planejamento e gestão, ao previlegiarem discursos 

dominantes no endereçamento de políticas de planejamento ambiental e ordenamento 

territorial, reforçam disparidades e conflitos. 

É por argumento similar que Villaça (1999) defende que o zoneamento no Brasil 

sempre funcionou como um instrumento que privilegia as classes altas de renda e 
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funciona de maneira segregacionista. Já Maricato (2000) pontua que o Brasil sempre 

viveu um impasse na gestão urbana em virtude da diferença entre a cidade real e a 

cidade legal, ou entre as favelas, subúrbios e situações irregulares, e a cidade que é 

reconhecida, planejada e administrada pelo poder público. Para a autora houve sempre 

um descompasso no tratamento feito através dos projetos de planejamento entre as 

distintas classes sociais, dentre os quais se vivenciam períodos em que as classes pobres 

eram totalmente esquecidas pela gestão urbana, ficando toda a técnica conhecida 

voltada para a gestão e melhoria da cidade legal (MARICATO, 2000), aprofundando 

ainda mais a diferença de tratamento e situação das classes. 

Considerando as diferentes matrizes políticas e de pensamento que podem reger as 

atividades de planejamento e as disputas que estão no cerne de sua existência – e, de 

concepções e formas de apropriação da natureza (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010) -, o 

planejamento urbano parece possuir uma localização simultânea junto às disputas pelo 

uso do espaço e aos conflitos que surgem a partir delas. Isto é, as ações do planejamento 

urbano se mostram fortemente capazes, e de fato essa é sua intencionalidade principal, 

de causar uma organização espacial que gera uma mudança de uso da terra local. A 

mudança de uso da terra por si indica o exercício de um dos lados do poder de escolha 

antes disputado, uma vez que significou decidir qual atividade permaneceria, e qual 

deveria ser inserida ou eliminada naquele local, trazendo, então, a possibilidade de 

ocorrência de um conflito que se revela pela nova forma de uso do solo, conflito que é 

expressão máxima da existência de duas visões opostas para um mesmo espaço.  

Para Haesbaert (2006) a análise das ações de planejamento espacial desafia a definição 

do conceito de território – caro tanto à geografia como às ciências sociais - por 

evidenciar tanto o seu caráter político (a disputa entre macro e micro poderes) quanto 

integrador (ele envolve estado, indivíduos e grupos sociais distintos). O planejamento 

parece se mostrar, então, resultante de um conflito político que surge na tensão entre, 

por exemplo, governantes, planejadores e outros atores sociais (sociedade organizada ou 

não, e empresas) quando da elaboração e definição do plano. Outros conflitos podem se 

dar, por outro lado, diretamente no espaço, e são resultado da aplicação das ações finais 

propostas pelo planejamento, podendo envolver os mesmos atores, e se dar por diversas 

maneiras, até mesmo pela materialização da forma de uso dos recursos. Como para 

completar um ciclo, em outras palavras, o planejamento assume tanto a capacidade de 
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gerar conflitos, como de agir sobre eles, valendo-se de seus instrumentos e 

metodologias também definidos por alguma forma de disputa política.  

Cabe nessa altura correlacionar esses conflitos ao que a aplicação do conceito de 

território imprime na compreensão da dimensão social do espaço. Para Haesbaert (2006) 

o território - visto por uma visão integradora - é definido a partir das relações sociais ou 

culturais, bem como do contexto histórico em que se insere, e é diferentemente 

apropriado pelas ciências geográficas e sociais. Para Souza (2003:78), o território é “um 

espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder”, o que demonstra a 

relevância deste conceito para a compreensão do que seria o próprio espaço, outro termo 

caro à geografia. Nas ciências sociais, o conceito de território prescinde da mesma 

compreensão sobre as manifestações de poder, contudo, em detrimento das definições 

de fronteira espacial, há uma maior preocupação sobre as modificações culturais e 

simbólicas que as disputas de poder colocam na formação do espaço vivido 

(HAESBAERT, 2006).  

É preciso então esclarecer o que tenho até agora me referido por planejamento. Em 

primeiro caso, por “planejamento resultante de um conflito político”, me refiro ao 

processo de planejamento por inteiro, ou seja, desde a concepção, conceituação, 

construção e definição de qual viria a ser a estrutura desse processo, bem como da 

definição do que seriam suas políticas, projetos e programas. No segundo caso, em que 

menciono “ações finais propostas pelo processo de planejamento”, me refiro 

especificamente às ações e ferramentas utilizadas para a aplicação dessas políticas, 

projetos e programas, como é o caso dos planos diretores e seus instrumentos 

(zoneamento, parâmetros urbanísticos e índices construtivos), e de outros planos, como 

os planos de desenvolvimento e os planos de manejo de áreas protegidas.  

Diante da impossibilidade de determinar em cada situação específica a quais desses 

casos me refiro, e para não tornar desnecessariamente detalhista o texto - considerando a 

frequência com que os termos são acionados-, permito-me deixar o contexto definir o 

termo e objeto no momento discutido, já ressaltando a não dissociabilidade entre os dois 

casos. 

Para Zhouri & Laschefski (2010) o processo de planejamento (urbano ou outros) e as 

políticas dele resultantes refletem posicionamentos político-econômicos específicos, que 
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trazem o debate sobre a carga política dessa atividade para o centro da discussão sobre 

forma de definição e aplicação de suas ações. Para os autores, o principal risco que 

corre o planejamento ao sucumbir às aspirações de um modelo de desenvolvimento 

dominante, é o de não ser crítico o suficiente para propor uma reestruturação real da 

sociedade e continuar a corroborar situações de desigualdade, e por isso, de submissão 

(ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010). Nas palavras dos autores: 

Os debates acadêmicos e políticos sobre as formas de apropriação do espaço 

podem configurar o início de conflitos, quando consideramos que a visão 

dominante é o ponto de partida para o planejamento. Como lembra a crítica 

de Lefebvre (1991), qualquer planejamento, concepção ou representação do 

espaço é uma redução da realidade, conforme a percepção dos seus 

idealizadores. Os conflitos se materializam quando essas concepções de 

espaço são transferidas para o espaço vivido.  (ZHOURI & LASCHEFSKI, 

2010). 

É na materialização de uma visão dominante não compartilhada por todos os agentes 

que toma forma um conflito no espaço. Apesar de estarem relacionados ao conflito de 

âmbito político, presente quando da idealização das políticas de planejamento e seus 

planos, o conflito no espaço é exatamente a materialização destas concepções e pode ser 

observado e manifestado de distintas formas (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010).  

2.1 A DIMENSÃO ESPACIAL DO CONFLITO 

Considerando a simultânea situação do planejamento - enquanto palco de disputa entre 

agentes na forma de conflito político, e como agente gerador ou catalisador de conflitos 

no espaço -, no contexto desta pesquisa me atenho a essa segunda dimensão, da 

expressão espacial do conflito, os quais alguns autores denominaram conflitos 

ambientais (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010; ACSELRAD, 2010). 

Os conflitos ambientais surgem da diferença entre a possibilidade e forma de 

apoderação do mundo material por distintos agentes, e por isso, dos interesses entre as 

formas de apropriação do meio natural, seja vislumbrado enquanto fonte de riqueza, seja 

como vetor de práticas produtivas (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010). Os conflitos 

ambientais se dividem entre: a) distributivos, b) espaciais e c) territoriais. Os conflitos 

ambientais distributivos se manifestam quando da desigualdade no uso e acesso aos 

recursos naturais, ao passo que os conflitos espaciais são aqueles que, estando 

vinculados à impactos ambientais sobre um recurso, ultrapassam as fronteiras de 

territórios distintos. Já os conflitos territoriais estariam vinculados às disputas por 
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grupos sociais distintos por um mesmo espaço, e os quais apresentam identidades e 

cultura diferentes (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010). A componente ambiental 

sugerida pelos autores é transversal a todos os conflitos mencionados, uma vez que é a 

concepção de natureza adotada em cada contexto que irá guiar as formas de apropriação 

do espaço que inserem componentes em torno dos quais os conflitos se constroem. 

Duarte & Varella (2014) tratam de conflitos territoriais quando descrevem, por 

exemplo, a situação da população tradicional de Barbados, que é submetida a uma nova 

lógica de ocupação e uso do território, aplicada por agentes externos à comunidade – 

nomeadamente o órgão ambiental - com fins de garantir o que defendem como sendo a 

sustentabilidade local. O debate sobre os conflitos territoriais está presente, também, 

quando a cartografia convencional constrói ativamente um território e estabelece 

relações de poder sobre ele, ou quando uma determinada representação do lugar não 

contempla os conhecimentos que constroem um território alternativo àquele exposto 

pelos mapas oficiais (CRAMPTON & KRYGIER, 2008, ACSELRAD & COLI, 2008).  

Como mencionado, antes mesmo dos projetos de planejamento serem implantados, ou 

seja, ainda em sua concepção, caso as formas de apropriação e vivência do território 

alternativas à dominante sejam ignoradas, já se inicia a conformação de quadros de 

conflito (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010). Nestes casos, as ações de planejamento 

passam a controlar, através da forma de destinação do espaço físico, todos os processos 

que se desenrolarão sobre o território, sejam enquanto fluxos – as relações -, ou fixos - 

as estruturas-, comprometendo a forma de reprodução dos modos de vida das 

comunidades locais (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010). A identificação da forma como 

os conflitos vão se materializar no espaço passa então pelo reconhecimento da 

concepção de planejamento que se adotou, e da realidade local onde vai ser aplicado, na 

qual as práticas sociais locais podem ser consideradas, como uma alternativa, a partir do 

reconhecimento de sua formação a partir do lugar. 

No processo de reconhecimento da forma de dominação de um modelo de 

desenvolvimento perante formas de uso do espaço alternativas a ele, se ignora, em 

processos antidemocráticos, as formas de reprodução que estão atreladas ao lugar e, 

portanto, nega-se a própria existência e força deste conceito (ESCOBAR, 2005). Para 

Escobar (2005) o lugar é assumido como sendo uma localidade espacial específica onde 
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há uma espécie de enraizamento por parte das comunidades, ou de onde se estabelece 

uma conexão com as atividades diárias e que a elas sustentam (ESCOBAR, 2005). O 

lugar é o lócus da construção da cultura e da identidade, e, consequentemente, por eles 

emergem formas novas de repensar o mundo e as relações econômicas, sociais e 

políticas que se estabelecem (ESCOBAR, 2005).  Para além de contextos que 

interferem de fato na forma de organização dos espaços e sobrevivência de 

comunidades, o lugar tem funcionado como elemento próprio de construção de 

unidades mobilizadoras contra processos dominantes de expansão capitalista, ou 

tornando-se elementos de resistência contra, por exemplo, grandes projetos e ao próprio 

modelo de desenvolvimento econômico imposto (ZHOURI & OLIVEIRA, 2010).  

É buscando a não supressão das identidades locais construídas, por exemplo, através do 

lugar, e das formas alternativas de reprodução social àquela dominante – ou de modelo 

de desenvolvimento -, que surgem movimentos que defendem a tomada do 

planejamento pelos próprios grupos locais, como intenta as práticas de cartografia 

social, mapeamentos participativos, auto mapeamentos ou de autogestão (ACSELRAD 

& COLI, 2008; CRAMPTON & KRYGIER, 2008; SOUZA, 2006). Esses movimentos 

se tornam não apenas formas de organização e representação locais, mas incitam o 

repensar sobre outras opções de globalização, de modelo de desenvolvimento e 

produção do espaço, e tornam-se, por fim, instrumentos de resistência ao que Escobar 

(2005) chamou de capitalismo e “globalização sem tempo e sem espaço”, ao se referir a 

tal sistema dominante.  

Assim, para além da componente social, a configuração física também poderia ser 

observada para análise da dimensão espacial do conflito, partindo-se da premissa de que 

a compreensão da forma física do espaço auxilia no reconhecimento das relações que 

irão sobre ele se desenvolver e, também, disputá-lo. Compreendo, a partir disso, que a 

proposição do que Santos (1977) chamou de formação sócio espacial seja um método de 

interpretar a forma de construção de um lugar, uma vez que é a partir dele que surgem e 

são retratadas formas de uso do espaço e de configurações sociais e econômicas 

específicas. Através dela pode-se compreender, por isso, como a reorganização do 

espaço e a disputa por seu uso afeta a capacidade de reprodução de um modo de vida e 

desencadeia conflitos. 
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De acordo com Santos (1977) é a combinação da formação social com o modo de 

produção que determina a localização não apenas dos homens, mas também das coisas e 

das atividades, e sua combinação é o que determina a formação sócio espacial de um 

lugar. A formação social é então assumida como a forma particular do espaço que recai 

sobre as identidades e modo de vivência de um grupo, enquanto o modo de produção é 

estabelecido em razão de uma ordem superior àquele espaço. A dinâmica do espaço, 

enquanto lugar de vivência de uma comunidade e de sua reprodução social é uma 

maneira de ver o espaço sendo metamorfoseado e vivido, originando, por vezes, 

diferentes configurações identitárias e por isso, distintos povos e culturas (SANTOS, 

1977; TELLA, 2016).  

O lugar enquanto seio da expressão da cultura não aparece então como algo dado, mas, 

construído dialeticamente à formação da identidade local, e relaciona-se com o 

funcionamento das economias imediatamente ao seu redor ou até mesmo distantes. Isso 

o leva a ser influenciado e a influenciar os processos que se passam sobre e através dele, 

estando em constante relação com outros lugares (ESCOBAR, 2005). Esses argumentos 

apontam para uma inseparabilidade da conformação espacial e social assim como 

reforçado por Rindfuss & Stern (1998) e Soini (2005), ao demonstrarem a intrínseca 

relação entre as formas de uso da terra e as componentes sociais existentes em 

decorrência delas.  

2.2 A FORMAÇÃO SÓCIOESPACIAL DE FLORIANÓPOLIS E OS CAMINHOS 

DA AGRICULTURA EM RATONES 

A formação sócio espacial de Florianópolis (SC), principalmente de sua porção insular, 

está ligada à vinda de colonos portugueses, nomeadamente da Ilha de Açores, para o 

estado Catarinense, fruto da estratégia utilizada pela coroa portuguesa para colonizar e 

povoar esta porção do território da colônia (PEREIRA, 2003). Com a chegada dos 

colonos, passou-se a desenvolver na região práticas inerentes a essa função, dentre elas, 

e a mais significante, a atividade agrícola (CAMPOS, 1991).  

Campos (1991) define que, no período colonial, se exercia como modo de produção a 

chamada pequena produção mercantil açoriana, principalmente construído em virtude 

da existência de terras de uso comum. Para Pereira (2003), tratava-se de um modo de 

produção pré-capitalista. Segundo Campos (1991), a existência de terras de uso comum 
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por si só não são evidências da herança açoriana, mas sim a forma como elas eram 

utilizadas, completamente integradas ao sistema agrário familiar. Eram nessas áreas que 

aconteciam a soltura e o pastoreio de gado, as atividades de extração e algum cultivo 

agrícola. Vê-se que a subsistência não era relegada à propriedade e produção individual 

dos sujeitos, pelo contrário, era baseada no uso comunal de terras. 

Considerando que a forma de uso produtivo do espaço resulta da forma pela qual ele 

está disponível (SANTOS, 1977), considera-se que o uso comunal da terra se dá na Ilha 

de Florianópolis por uma combinação de fatores. Dava-se, primeiramente, pelo fato dos 

açorianos já a realizarem de forma similar em solo português, mas também pela 

possibilidade de uso dessas terras, que estavam, aos olhos da coroa, “disponíveis” para a 

ocupação. O uso comunal é então visto como o responsável tanto pela formação da 

pequena produção mercantil açoriana, já que impõe a maneira de produção agrícola na 

qual se baseava a economia local (CAMPOS, 1991), como pela origem do tipo de 

sociedade que dele vai se utilizar, reforçando a premissa de Santos (1977) de que o 

modo de produção de um espaço se realiza através e pela formação social. Neste 

contexto, cabe salientar que o tipo de sociedade que se faz menção pode ser definido por 

sua identidade e modo de reprodução social próprio, o que significa dizer que se trata de 

uma sociedade com modo de vida e forma de sociabilidade específicos construídos com 

base no uso comunal de terras e na sua identificação com o espaço vivido (FRANZONI, 

2012; ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010).  

A configuração física do espaço que resulta de um uso comunal compreende porções 

largas de terra, sem fronteiras particulares demarcadas e onde imperam o pastoreio do 

gado e as atividades de extração de lenha. As terras comunais eram, nas palavras de 

Campos (1991), como um “fundo de quintal”. É sob essa e por essa configuração 

espacial que irá se desenvolver um modo de produção particular, paralelamente às 

estruturas agrárias de pequena propriedade, na qual os produtores eram os próprios 

donos dos meios de produção, onde prevalecia a policultura, o emprego de mão de obra 

familiar, a produção em pequena escala sempre acompanhada da produção de pescados, 

e a produção de um pequeno excedente para exportação para outras comunidades 

(CAMPOS, 1991, PEREIRA, 2003). 

Campos (1991) indica que toda a comunidade da Ilha de Santa Catarina usufruía das 

terras comunais, sendo, portanto, a situação estendida para o distrito de Ratones e seu 
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entorno, colonizados por volta do ano de 1698 (LUZ, 2014). Para além de uma 

característica particular da pequena produção mercantil açoriana, a policultura praticada 

nesta região também é vista, por Cardoso & Buss (2011), como forma de cultivo 

resultante da localização do distrito de Ratones em relação às outras regiões. Neste caso, 

para as autoras, a dificuldade de acesso aos produtos de outras regiões fazia com que os 

agricultores tivessem que os produzir ali. Outras características são, por outro lado, 

muito relevantes para o entendimento da dinâmica local na produção, aquisição e 

escoamento de alimentos do distrito, sendo elas a ligação de Ratones com as 

comunidades vizinhas e da Costa da Lagoa, e a existência do Rio Ratones, principal 

curso d’agua da região (CARDOSO & BUSS, 2001; LUZ, 2014).  

A relação de Ratones com o distrito da Costa da Lagoa se dava pelo caminho por terra 

que liga os dois distritos, feito pelo cruzamento de um morro, amplamente utilizado 

após a colonização da bacia do Rio Ratones, e que não só propiciava a ligação entre as 

duas comunidades agrícolas, como também o transporte dos produtos da Costa para 

posterior escoamento pelo Rio Ratones (LUZ, 2014). O excesso de produtos agrícolas 

originados em Ratones era comumente trocado com outras comunidades, indicando que 

a relação entre elas era também de escambo e complementaridade. Tanto o excedente 

produzido pela Costa da Lagoa como o de Ratones era escoado pelo Rio Ratones até 

Desterro - atual centro da cidade e que funcionava como pólo de atração dos produtos 

(CARDOSO & BUSS, 2001; LUZ, 2014). 

Estando desde o século XVIII até meados dos anos 1970 presentes na Ilha de Santa 

Catarina, as terras comunais foram sendo, desde seu início, alvo de tentativas de 

apropriação por agentes privados, o que descaracterizaria seu uso e função inicialmente 

estabelecidos (CAMPOS, 1991). As tentativas, e de fato posterior apropriação dessas 

terras, feitas a partir do século XIX, foi sendo feita por muitos meios e agentes, 

inclusive, sustenta Campos (1991), por produtores pobres. O autor ressalta que tais 

apropriações foram, entretanto, recorrentemente realizadas pelo Estado, que em muitos 

casos cedeu as terras para proprietários capitalistas, terminando por comprometer a 

forma de reprodução social daqueles que as tinham como meios de produção. Para além 

das apropriações serem vistas como um dos fatores desmanteladores da economia local 

– e que levaram o modo açoriano de produção à decadência-, ela são o principal fator 

que levam Campos (1991) a afirmar que, ainda atualmente, o direito de propriedade na 
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ilha não é totalmente reconhecido, principalmente em sua área rural, uma vez que as 

terras que não eram de propriedade de um único dono foram sendo paulatinamente 

desintegradas e individualmente apropriadas, deixando seus antigos usuários 

impossibilitados de delas fazer uso, e, por conseguinte, possuí-las. 

Esse parece ser o início do momento em que a agricultura na Ilha de Florianópolis 

começa a ter sua feição transformada, ou seja, quando o espaço de seu exercício é 

tomado por formas individuais e capitalistas de uso da terra, e quando elas deixam de 

existir para usufruto da comunidade em seu antigo formato. A alteração e queda da 

prática agrícola são relacionadas por Cardoso Buss (2001), por outro lado, ao desgaste 

do solo ocorrido, segundo as autoras, em decorrência do uso de determinadas técnicas e 

insumos no cultivo. 

É importante ressaltar que o intervalo de tempo em que as terras de uso comunal vão 

sendo apropriadas e fragmentadas é significativo, e as mudanças não aconteceram de 

maneira repentina, podendo, por isso, ter acontecido em diferentes contextos e por 

distintos modos, mas nos quais o papel do Estado como facilitador de tais apropriações 

é sempre relevante (CAMPOS, 1991; FRANZONI, 2012).  

A partilha das terras comuns e sua transformação em terrenos privados é um processo 

típico do avanço e surgimento de um modo capitalista de produção, resultando na 

submissão do campo a esse novo sistema que se impõe (OLIVEIRA, 2007). Para 

Pereira (2003) o domínio da metrópole portuguesa sobre as terras colonizadas na Ilha de 

Florianópolis não impediu que surgisse estratificação interna às comunidades, mesmo 

que sua reprodução fosse feita com base no uso comum de meios de produção e na 

partilha de alguns produtos. Apesar de alguns apontarem a diferenciação interna de uma 

comunidade como o indício do surgimento de relações capitalistas (OLIVEIRA, 2007), 

para Pereira (2003), essa estratificação não foi suficiente para que o modo de produção 

capitalista surgisse naquele contexto. A apropriação das terras comunais é, por outro 

lado, evidência mais concreta do início de mudanças políticas e socioeconômicas, 

podendo impactar fortemente a forma como o futuro da agricultura, antes prática 

inerente à formação social e modo de produção local, vai se redesenhar. 

Para Santos (1977), a forma de apropriação da terra segue a intenção do modo de 

produção que a ela comanda. Essa premissa sugere que a apropriação individual das 

terras comunais alterou a forma de uso dessas terras, passando a sujeitar o trabalho que 
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se dará sobre ela, rumo à sua capitalização. A terra individualmente apropriada pode 

então ser parcelada, comercializada e especulada, tornando-se, por isso, uma forma 

própria de renda, uma mercadoria em si
5
. Para a agricultura essa mudança no caráter da 

terra é especialmente importante, pois ela altera o significado do produto agrícola, que 

passa a ser também precificado e integrante de um modo de produção específico, 

mesmo que ainda seja feito em bases familiares e tenha como finalidade primeira o 

abastecimento da comunidade (OLIVEIRA, 2007). Tem-se, por fim, a substituição do 

valor de uso da terra, pelo seu valor de troca, já que ela passa a ser concebida enquanto 

mercadoria (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010). 

Outro fator responsável pela descaracterização fundiária local é o parcelamento do solo 

e as divisões dos lotes por herança (CAMPOS, 1991; PEREIRA, 2003). O sistema de 

sucessão de terras é, desta maneira, visto como um dos fatores que, principalmente no 

século XIX, contribuiu para o uso intenso do solo e seu posterior desgaste (PEREIRA, 

2003), impactando a forma de reprodução social nos modos anteriormente feitos, já que 

se reduziam, ou restringiam-se as áreas para produção ao mesmo tempo em que o 

interesse capitalista sobre elas crescia ou se estruturava. A terra cultivada deveria, nessa 

lógica, ser tão rentável como qualquer outra, o que poderia levar à sua maior 

exploração. 

O sistema de sucessão de terras resulta, para Campos (1991), no início dos 

parcelamentos indiscriminados do solo, da migração dos produtores que ficavam 

impedidos de cultivar naquele formato, ou da perda dos meios de produção, 

principalmente da terra. O parcelamento de terras, de acordo com Cardoso & Buss 

(2001), é intensificado em Ratones pelo incentivo ao investimento nas cadernetas de 

poupança nos anos de 1980, pela decadência da prática agrícola que é corroborado por 

outros fatores, e pela intensa especulação sobre os terrenos. Trata-se, de fato, nos termos 

de Lefébvre (2006), da produção capitalista do espaço, resultado do processo de sua 

subordinação pelo valor de troca da terra, que é atestada pelo seu parcelamento, feito em 

detrimento da necessidade de elevação da produtividade e lucratividade dos espaços 

que, nos novos formatos, não eram mais rentáveis para a agricultura.  

                                                           
5
 A renda da terra – valor da mais-valia inerente a sua existência em meio capitalista - e a desapropriação 

dos meios de produção dos sujeitos são expressões máximas da introdução de um modo de produção 

capitalista em um contexto, e passa a significar não só novas formas de apropriação e uso da terra, mas 

também a gerar mudanças sobre as configurações sociais previamente existentes (OLIVEIRA, 2007). 
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Para Tella (2016) a reprodução social deve ser compreendida como o fator que 

determina a possibilidade permanente de construção das vidas dos sujeitos dentro do 

processo de construção da própria cidade. Para tanto, a reprodução social estaria 

relacionada a fatores culturais e econômicos que permitem tal construção, ou seja, 

relaciona-se aos processos de produção – ou acumulação, em contexto capitalista-, aos 

elementos simbólicos e culturais, e às formas de poder que agem sobre o lugar de 

vivência das comunidades (TELLA, 2016), como demonstrado para a Ilha de 

Florianópolis. 

As mudanças que impactam na reprodução social e que são trazidas pela organização 

espacial local não se restringem, contudo, a tais alterações pretéritas, mas podem se 

manifestar em outras instâncias, de diferentes formas, em períodos posteriores no 

tempo. A mudança na forma de uso da terra – de comum para individual – certamente 

aponta para uma mudança profunda na possibilidade de permanência de uma atividade. 

Contudo, ela não necessariamente define a inexistência de práticas sociais relacionadas 

a esse modo de vida, que podem resistir a tais mudanças, por distintas formas, e surgir 

enquadradas em outros moldes. 

2.3 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO EM FLORIANÓPOLIS 

De fato, a existência de apropriação das terras comunais expressa a inserção de um fator 

capaz de alterar a organização espacial e os modos de vida locais (FRANZONI, 2012), 

entretanto, ela não existia enquanto estratégia institucionalizada com esse fim. A 

institucionalização das ações de organização espacial se faria posteriormente dentro dos 

processos de planejamento urbano, que tiverem início no ano de 1954 na cidade de 

Florianópolis (ROCHA, 2014). É no processo de planejamento das cidades que a 

organização do território é declarada enquanto objetivo imediato, através de uma 

conceituação e concepção de planejamento, e do estabelecimento de práticas 

sistemáticas para seu cumprimento. A organização espacial não é entendida apenas 

como uma consequência das ações de planejamento, mas, de fato, é este seu propósito 

primeiro, definido a partir das demandas identificadas pelos planejadores. 

Florianópolis conta até hoje com quatro planos que efetivamente funcionaram como 

Planos Diretores da cidade, e com um quinto plano ainda em elaboração, tendo todos 

eles sido construídos com propósitos e finalidades distintas. O primeiro Plano Diretor da 

cidade de Florianópolis, realizado em 1954, assim como o segundo, de 1976, estiveram, 
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de acordo com Rocha (2014), voltados apenas para a parte central da cidade, e não para 

todo seu território. Tratava-se de uma estratégia de planejamento baseada na definição 

de funções urbanas a partir de estruturas já presentes nessa porção da cidade, 

nomeadamente o porto – mesmo que em decadência-, e o Mercado Público. Sobre o 

plano de 1954, Rocha (2014) aponta que foram definidos “fatores de desenvolvimento 

urbano”, nos quais as estações ferroviária, rodoviária, e marítima, assim como o centro 

cívico, a cidade universitária, o estádio, e o porto, foram vistos como principais 

propostas de equipamentos urbanos a serem construídos. A ferramenta de zoneamento 

já era utilizada neste plano, e tinha como proposta de ordenamento de uso do solo a sua 

divisão em quatro categorias: a zona comercial industrial, a zona comercial residencial, 

a zona residencial nova e zona residencial já existente (ROCHA, 2014).  

O segundo Plano Diretor da cidade foi aprovado em 1976, na sequência de um período 

em que a construção civil na cidade sofreu grande expansão, apesar de não indicar, 

entretanto, grande mudança no perfil econômico da cidade, que continuava 

majoritariamente rural (ROCHA, 2014). O Plano Diretor de 1976 delimitava novas 

áreas industriais e dissipava as áreas agrícolas pelo espaço, com o intuito de transformar 

a cidade e os municípios vizinhos em uma região metropolitana, assim como tornar 

Florianópolis um grande centro urbano (ROCHA, 2014; FRANZONI, 2012). 

Resumindo este momento inicial do planejamento da cidade, Rocha (2014) conclui que 

os dois primeiros planos diretores da capital de Santa Catarina não foram em 

sua maior parte, aplicados, além disso, os dois “Planos-discurso” 

apresentaram propostas sem anteriormente, fazer um estudo mais 

aprofundado acerca dos aspectos físicos, sociais e econômicos da cidade, 

buscando referências em outros processos de planejamento urbano, que 

apresentavam uma realidade urbana diferente da encontrada em Florianópolis 

(ROCHA, 2014). 

 

Os anos de 1980 são marcados por uma época em que o interesse turístico e 

desenvolvimento de seu setor ganham força na cidade, levando a uma reprogramação 

das políticas de desenvolvimento e ocupação no sentido de sua afirmação (FRANZONI, 

2012).  

Lenzi (2014) afirma, entretanto, que o reconhecimento da atividade turística pelos 

setores de desenvolvimento econômico da região e no país já aconteciam nos anos 

1960, sendo nas décadas seguintes materializadas a estruturas para atendê-lo. A 

construção da Via de Contorno Norte-ilha surgiu no bojo destes investimentos, e 
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buscava a expansão das infraestruturas urbanas para a região norte da ilha de 

Florianópolis (LENZI, 2014). Elaborou-se assim, com o propósito de atender às 

demandas desse setor através da organização urbana, o “Plano de Desenvolvimento 

Turístico do Aglomerado Urbano”, no ano de 1981, que é seguido, em 1985, pelo 

“Plano Diretor dos Balneários”. Este último previa a criação de “Áreas de Interesse 

Turístico”, que materializavam o interesse na expansão e direcionamento dos fluxos 

populacionais para esta porção da cidade.  

O Plano Diretor dos Balneários (FLORIANÓPOLIS, Lei Nº 2.193/85), ao prever a 

prevalência do uso turístico para a região, passou a tratar as até então áreas rurais, como 

“balneários”, incentivando, para o setor hoteleiro, a construção de prédios de grande 

porte e outras diretrizes específicas de uso do solo. Estavam inseridos neste 

enquadramento, e passavam a ser então desta forma regulamentados, alguns distritos da 

cidade, incluindo os do norte, como Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ingleses do 

Rio Vermelho, Santo Antônio de Lisboa e Ratones (FRANZONI, 2012).  

O Plano Diretor seguinte foi realizado em 1997, e, portanto, antes da formulação da lei 

que estabelecia a obrigatoriedade da participação popular no processo do planejamento 

das cidades, que se deu em 1998 (FLORIANÓPOLIS, Lei Nº 028/98) (FRANZONI, 

2012). A participação popular é somente inserida na formulação do mais atual Plano 

Diretor da cidade, o Plano Diretor Participativo de Florianópolis (PDPF), iniciado em 

2001, por buscar-se, justamente, alinhar o processo de planejamento às normativas da 

Lei Federal Nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade (COELHO, 

DELLAGNELO & KANITZ, 2014). 

Em meio às reivindicações da sociedade por real inclusão de suas demandas nos planos 

finais elaborados, bem como da denúncia de demais descumprimentos das regras de 

participação e acordos firmados com o Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis, responsável por sua elaboração, o processo ainda se encontra em curso 

até o presente ano, tendo já passado por várias etapas, desde leituras comunitárias do 

território e proposições de diretrizes, como por audiências públicas. 

O processo de elaboração PDPF está em curso, portanto, há mais de uma década, em 

virtude, principalmente, do grande envolvimento popular nas etapas de sua elaboração 

em busca da concepção de uma política de fato construída junto e com base nas 

aspirações da sociedade, a diferenciar-se dos moldes tecnocráticos seguidos pelos 
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planos anteriores, como sugerido por Rocha (2014). Por outro lado, esse longo período 

de elaboração e o surgimento de novas reivindicações indicam um caminho pelo qual a 

atividade de planejamento segue trilhando, seja enquanto atividade passível de 

constantes críticas e aperfeiçoamento, seja por sua própria essência, definidas nas 

palavras de Franzoni (2012), como “campo de batalha permanente”. 
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Tabela 3: Área em Km² de cada tipologia mapeada e seu percentual no território da

  Bacia Hidrográfica do Rio Ratones no ano de 1978, e a diferença das áreas 

 das tipologias, em %, entre os anos de 1938 e 1978 (continuação) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

A alteração do padrão de cobertura da terra representada nos mapas das Figuras 3 e 4 se 

dá tanto pelos novos usos identificados, como pela alteração dos anteriormente 

presentes. Há, como indicado na Tabela 2, a diminuição de 5,15% da área de vegetação 

arbórea entre os anos de 1938 e 1978, o aumento de 32% da área de vegetação 

arbustivo/rasteira, e a diminuição das áreas de manguezal e de cultivo, em 47,4% e 

46,4%, respectivamente. 

A diminuição da área de manguezal constatada já é relacionada por Fidélis (1998) à 

drenagem da Bacia Hidrográfica de Ratones realizada pelo Departamento Nacional de 

Obras e Saneamento (DNOS). No ano de 1949 o extinto DNOS iniciou uma série de 

obras de implantação de medidas estruturais na bacia com a justificativa e objetivo de 

recuperá-la, pois considerava que devido à grande influência que sofria da maré, ela 

estava “perdida” e imprópria para o uso pela comunidade. Justificava-se que tal 

recuperação possibilitaria a drenagem das águas da planície, melhorando as condições 

para a agricultura, a criação de gado, e permitindo a fixação de colonos no norte da Ilha 

(FIDÉLIS, 1998). Nesse sentido, durante os anos de 1949 e 1965, foram construídos 

canais e valas de drenagem, feitas retilinizações e canalizações de rios, e instaladas duas 

comportas que funcionavam como barramento à entrada da maré para a planície, e sob 

onde seriam construídas – já em 1960 - duas rodovias, com o objetivo de integrar essa 

região às demais do município (FIDÉLIS, 1998). As obras demandaram medidas 

estruturais intensivas de macrodrenagem, para a contenção e o manejo de águas. 

Medidas estruturais como as realizadas pelo DNOS interferem nos cursos dos rios e de 

corpos d’água e modificam a dinâmica de toda a bacia hidrográfica, e são feitas, na 

maior parte dos casos, com o objetivo de permitir que a população possa se estabelecer 

em áreas antes inadequadas (TUCCI, 1999). É com este último objetivo que se 

realizaram as obras na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones. 

 1978 Diferença entre 1938 e 1978 

Tipologia Km² % % 

Área Agrícola 3,56 4,6 46,4 

Área Urbanizada 2,15 2,77 0 

Total 77,69 100% 0 
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Percebe-se, pela Figura 4, que as comportas interceptam dois pontos do curso do Rio 

Ratones, e que as áreas de manguezal de mais expressiva diminuição se apresentam 

próxima a elas, o que reforça a relação entre a sua implantação e a causa de alteração no 

ecossistema local. As transformações na rede hídrica natural, que compreende os cursos 

d'água naturais e os rios de margem dupla (marcadamente o Rio Ratones), são da 

mesma forma facilmente relacionadas à implantação das obras de macrodrenagem, já 

que elas trouxeram juntamente ao barramento do curso natural do Rio Ratones, a 

canalização de corpos d’água e, por isso, a interrupção e eliminação de canais naturais 

(FIDÉLIS, 1978).  

As áreas urbanizadas mapeadas no ano de 1978 corresponderam a 2,77% da área total 

da Bacia, e se desenvolveram a partir dos caminhos identificados em 1938, sugerindo o 

início de um processo de crescimento espacial e habitacional na área que se dá a partir 

das infraestruturas já consolidadas, mesmo que de pequeno porte.  

Retomando o objetivo principal do projeto de revitalização proposto pelo DNOS à 

época de 1950 para a Bacia – de tornar as áreas antes encharcadas propícias à 

agricultura- observa-se, que, de fato, há uma nova área de cultivo (Z) no mapeamento 

de 1978 que avança sob a antiga área de mangue, e inexiste no ano de 1938. Contudo, as 

áreas de cultivo sofreram, de forma geral, efetivamente uma diminuição de 46,4% entre 

os anos de 1938 e 1978. 

Sobre isso, Fidélis (1998) esclarece que devido à sua rasa profundidade na planície da 

bacia, o lençol freático local apresenta uma rápida saturação por infiltração de água. 

Assim, à época da implantação das obras algumas “novas” áreas realmente foram 

utilizadas para a produção agrícola, mas devido às características do solo, elas tornaram-

se rapidamente saturadas e novamente impróprias para o cultivo, levando os agricultores 

a abandoná-las em seguida (FIDÉLIS, 1998). A partir da indicação do Figura 4, as áreas 

de cultivo passam, então, a apresentar uma diferente conformação, e se mostram, em 

1978, menos dispersas e maiores, indicando a fragmentação das antigas áreas e sua 

concentração em pontos específicos do terreno.  
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relacionada à drenagem das águas fluviais que abastecem o manguezal ocorridas no 

bojo desse mesmo projeto. 

Ainda se fazendo referência ao manguezal, observa-se que a área de afetação da ESEC 

Carijós abrange parte deste sistema, especificamente aquela porção que não é 

interceptada pelas comportas, já que trata da preservação imediata da área que ainda 

sofre a influência da maré. A localização da ESEC termina por adicionar, então, mais 

um fator que influência nas formas de uso e dinâmica de conservação do manguezal. 

3.2 DA PESQUISA QUALITATIVA DE CAMPO 

3.2.1 A plantação das roças, das chácaras e dos quintais 

A agricultura realizada em Ratones no passado é referida como uma prática feita no 

“tempo dos velhos” e de central importância na vida da comunidade, se aproximando 

de sua base material de sobrevivência, da conformação social desde as quais as relações 

se estabeleciam, e da configuração identitária por ela formada. Essa última é entendida 

quando os moradores se identificam, por exemplo, como “nativos e criados na lavoura”. 

A agricultura, neste contexto, era tanto central na formação dos aspectos mencionados, 

como era simultaneamente suportada por outras práticas. 

A agricultura descrita para o tempo dos velhos em Ratones corresponde àquela praticada 

anteriormente ou por volta dos anos de 1950 – época de infância dos entrevistados – e 

que segundo eles se estendeu pouco depois dos anos de 1970, já que após esse período 

houve uma mudança nas formas de uso do espaço do distrito, bem como de seu perfil no 

geral. No cultivo agrícola do tempo dos velhos fazia-se uma distinção dos usos do 

espaço de acordo com os plantios realizados, no qual a produção se dividia e localizava 

em três distintas categorias e espaços do terreno: a roça, a chácara e o quintal.  

A plantação da roça era configurada pelo uso intenso dos morros para cultivo de 

espécies rasteiras ou temporárias, como o aipim, a laranja, a bergamota, o milho, o alho, 

a cebola, a cana, e o feijão. Esse tipo de plantação era propiciado pelas práticas do 

roçado e da coivara, nas quais a mata era retirada com o uso da enxada, ou queimada, 

possibilitando a abertura da área para a plantação. A retirada da mata para plantio da 

roça não era ocasional, acontecia também como justificativa para a retirada de lenha a 

ser usada no cozimento dos alimentos e, especialmente, como fonte de energia para o 
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funcionamento dos engenhos de farinha. A plantação feita nesse formato oferecia um 

período inicial de resistência para semeadura, já que as raízes e troncos desmatados, 

bem como o depósito das cinzas, dificultavam inicialmente o desenvolvimento das 

plantas, fazendo com que os dois primeiros anos, principalmente, fossem menos 

abundantes para a colheita. O efetivo desenvolvimento e rendimento da roça 

aconteciam, desta forma, somente após a decomposição da matéria orgânica depositada 

no solo, fazendo com que enquanto essas áreas não se tornavam produtivas, outras 

previamente cultivadas fossem utilizadas, o que só era possível pela grande 

disponibilidade de terra e paralelo cultivo em outros morros.  

Caracterizando o intenso uso dos morros, Jorge
7
 diz “esse morro ai era tudo roça

8
, não 

tinha mata nisso ai não (...) tudo, até lá encima, 90% do morro era tudo plantado”. O 

cultivo não só da roça, mas também da baxada, e do quintal, era realizado pela prática 

do pousio, na qual após a colheita, deixava-se a vegetação daquela área se recuperar 

enquanto se valiam da produção de outra gleba. Consolidava-se na roça, assim, um 

processo constante e cíclico de retirada de lenha, produção agrícola e recuperação 

vegetal por toda a extensão das áreas a serem utilizadas para cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Os nomes reais dos entrevistados foram substituídos por nomes fictícios com o objetivo de preservar sua 

identidade. 
8
 As categorias/termos nativos serão referidas ao longo do texto por formatação em itálico e sem correção 

ortográfica, apresentadas da mesma forma como relatadas pelos entrevistados.  
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original, a centralidade da produção agrícola que se realizava em Ratones conduzia o 

estabelecimento desse contato. 

Vinha, sabe o que que eu vinha aqui? Vinha na casa dos meus amigos, tempo 

da [pesca da] Tainha eles iam pra lá [Ponta das Canas], pra casa da minha 

mãe, ai quando dava Tainha nós vinha trazer Tainha de cavalo, de cerão de 

cavalo, botava vinte, trinta Tainha em cada cerão e vinha trazer pra eles 

aqui. (...) Pescava lá e trazia o peixe pra cá. Ia pra lá e levava laranja, 

bergamota... (Sérgio, 63 anos, morador atual de Ratones e agricultor, em 

02/06/2016). 

E na baxada mais era assim, banana e café. Muita chácara de café, muita 

laranja, a gente fornecia laranja para a festa da laranja. (Sra. Márcia, 65 

anos, moradora nativa de Ratones e agricultora, em 23/02/2017). 

Os relatos acima indicam como a centralidade da produção agrícola de Ratones agia no 

estabelecimento das redes de contato e fluxo entre as localidades vizinhas. 

Algumas pessoas não se dedicavam exclusivamente à agricultura ou à pesca, mas 

também ao transporte dos alimentos produzidos em Ratones para outras comunidades, e 

para o único ponto de troca da época, o Mercado Público, localizado no centro 

administrativo da cidade, e referido muitas vezes pelos entrevistados como “cidade”. 

Por este contexto, o escoamento da produção agrícola de Ratones para outras 

comunidades se dava a partir do estabelecimento de duas outras funções: as de feirante 

e de atacadista. O feirante pode ser entendido como aquele que leva sua produção 

familiar para a venda ou troca no Mercado Público, segundo expõe Tomás. 

Naquela época o pai da gente saía cinco horas da tarde pra ir pro centro. 

Imagina, pra ir pro centro com cavalo, e a carreta cheia de mercadoria pra 

vender lá, né? Ai depois eu acompanhei meu pai, ajudei meu pai na feira, eu 

tinha uns dez anos por aí, mas a gente ia de carro, na caminhonete, sempre 

levava tudo, todas as cargas, todo esse pessoal, né? (Tomás, 54 anos, 

morador nativo de Ratones e pescador do Rio Ratones, em 23/05/2016). 

O atacadista fazia o transporte não apenas da produção de uma família, mas recolhia e 

negociava a venda da produção de várias famílias no mercado principal, ficando 

responsável mesmo pela garantia da rotatividade dos produtos recolhidos em distintas 

comunidades. Jorge relata como se envolveu com a função de atacadista e como era 

realizada a atividade: 

[Com] nove anos eu vim morar pra cá [em Ratones] né? Em 1959, 60, por ai. 

Então o que aconteceu, eu não tinha filho, e eu trabalhava na carroça, nos 

cavalos, levando os produtos lá pra Ingleses, Canasvieiras. [...] de Vargem 

Pequena, [pra] Ponta das Canas... levava o que? cachaça, fumo de corda, 

açúcar, café, ai na volta eu comprava ovos de galinha, tudo aquilo que era 
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produzido, verduras, frutas. [...] Comprava pra trocar na cidade, no mercado 

público né? 

Alessandra: Então o senhor levava daqui pra lá... 

Recolhia né? Aqui [Ratones e Vargem Pequena] que tinha alguma coisa, e 

depois toda segunda feira nós recolhia, que nós tinha um caminhão aqui né? 

Ia segunda, quarta e sexta, levar produto que era produzido aqui para a 

cidade né? Cebola, alho, milho, café. [...] Era tudo [no Mercado Público], 

era louças, era porto, que paravam de baixo para trazer os peixes ali, é... 

tinha dois bar só que servia ali, o resto tudo era atacadista, que servia secos 

e molhados né? Os atacadistas dividiam as vendas aqui no interior da ilha, 

né? Então nós íamos de manhã pra cidade e voltava de noite, era 

acostumado, tudo no pau de arara, né? Que levava passageiro também, e 

trazia da cidade pra depois distribuir aqui para alguém, “e foi embora”, 

fumo de corda, cachaça, distribuía outras coisas, café em saco, isso era da 

época né? [...] Comprava pra vender, né? Era tudo negociado, então tinha 

que comprar pra vender. 

Alessandra: e o trocava ou era tudo comprado? 

Não, as vezes trocava por produtos né? E na verdade não era “me dá o ovo e 

toma o fumo”, não. A gente comprava os ovos e vendia o fumo [...] era os 

ovos que a gente negociava, comprava era laranja - tinha muitas -, e 

comprava, frutas, a gente comprava xuxu, comprava salsinha, cebolinha, 

couve, e trazia todo aquele apanhado que não vendia, então não tinha 

comércio, então comprava dentro pra poder vender no mercado público, 

né? Que tinha feira. Ratones abastecia quase a cidade. (Jorge, 66 anos, 

morador nativo de Ratones, em 02/12/2016, grifo da autora). 

O escoamento da produção agrícola de Ratones se dava também para outras 

comunidades, não na forma de ponto de troca ou venda, como ocorria através do 

Mercado Público, mas na forma do estabelecimento das relações de troca, como já 

mencionado por Luz (2014). 

Ratones é uma comunidade meio no centro de todas as outras, Canasvieras, 

Daniela, Jurerê, Costa da Lagoa, Rio Vermelho. É o centro, e aqui na época 

que a gente se criou aqui, as regiões de fora vinham pra cá trocar o que eles 

tinham lá pelo que nós tínhamos aqui. 

Alessandra: e o que que eles traziam? 

Eles traziam o peixe, porque aqui em Ratones não tem a praia, né? Traziam 

ostra, siri, marisco, camarão, e trocavam... 

Alessandra: e o pessoal de Ratones dava... 

Café, farinha de mandioca, açúcar doce, açúcar de cana, né? Cachaça, tanto 

outras coisas assim, laranja, verduras que era o que dava pra plantar, então 

era tipo escambo, que diz, né? Trocava-se muita, muita mercadoria, isso foi 

até os anos 70 mais ou menos. (Jorge, 66 anos, em 02/12/2016, 10). 

As relações de trocas de alimentos entre as comunidades e o funcionamento da 

atividade dos atacadistas construíam, em conjunto, tanto a concepção que os sujeitos 

tinham sobre o dinheiro e o valor que poderiam atribuir a ele, como as formas de 

relacionamento, percepção de comunidade e formas de sociabilidade que se construíam 

através delas. Dependente das relações de troca para aquisição de alimentos e produtos, 
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o dinheiro assumia papel secundário na vida dessas pessoas, uma vez que para o tipo de 

relação que se estabelecia ele não tinha função imediata. Assim, tanto o dinheiro não 

conseguia ser largamente empregado, como, seja por ou através disso, quase não era 

possuído pelas famílias, o que explica o fato de afirmarem que em sua época de 

infância, “não existia dinheiro”. 

E também na época de infância, aqui no Ratones tinha muito cafezal. Todos 

tinham café, todos tinham banana, todos plantavam porque a gente dependia 

do que plantava, do que colhia, porque a gente não tinha como vender, não 

tinha dinheiro para comprar outras coisas então a gente assim fazia o café, 

a própria fubá, né? (...) se comprava isso ai, o básico, ne? Que era o 

tempero, era o sabão, carne – muito pouco também porque o dinheiro não 

existia pra muito isso-, e essa cosias que a gente não colhia aqui, né? 

(Tomás, 54 anos, em 23/05/2016).  

Esse cara, que era o dono da venda, ele já faleceu, esse cara tinha carroça 

de cavalo e puxava a mercadoria tudo para o mercado público. Laranja, 

café, farinha, comprava tudo... então, como não existia dinheiro, o dinheiro 

era pouco, ele fazia assim, todo mundo pegava na venda dele e ele ia 

marcando, quando chegava o fim do ano, de ano a ano isso ai, ele somava, 

via quanto é que o meu pai devia para ele e ele pro meu pai, as vezes 

sobrava, as vezes não sobrava... era tipo uma troca, né? E os freguês 

pegava, o café, farinha, atacado, assim... (Paulo, 67 anos, morador nativo de 

Ratones, aposentado e agricultor, em 23/02/2017, grifo da autora). 

Ainda no mesmo sentido apontado por Tomás e Paulo, Roberto diz que a este mesmo 

mercado - o qual claramente o dono tinha a função extra de atacadista -, seu pai pagava 

anualmente na forma de sacas de café produzidas em sua roça. Vê-se que as relações de 

troca permeavam também a forma de escoamento dos alimentos e podia sustentar a 

própria função do atacadista. 

As relações de sociabilidade que se construíam a partir de tais trocas extrapolavam o 

campo da diversidade de produtos possuídos pelas famílias, e recaíam até mesmo na 

forma de sua permanência e uso do território. Dava-se, por exemplo, na estratégia para 

construção das casas: 

Paulo: A gente fazia a casa, a casa pra morar, onde ficava o engenho 

também. Então era assim, ó. “nós vamos fazer uma casa”, mas para pagar é 

difícil, naquele tempo não existia dinheiro, então os homens convidavam um 

ao outro, fazia tipo, dez, doze no mato... 

Márcia: fazia tipo um mutirão. 

(Paulo, 67 anos, e em diálogo com ele Márcia, 65 anos, em 23/02/2017, grifo 

da autora). 

E na forma de desmembramento e transmissão da posse das terras 
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Márcia: Pra tu ter uma ideia, se eles não tinham assim, farinha, eles 

trocavam um pedaço de terra por farinha, gente! [...] “ah, eu preciso de 

farinha, esse ano não tive”... 

Paulo: como a terra não vendia, não tinha valor, era assim, “você me dá um 

pedaço de terra eu te dava um saco de farinha”. 

Márcia: Pra passar o ano todo. [...] as vezes era um saco [de farinha], era só 

pra passar um ano “ah, esse ano não vou ter!”.  

(Em diálogo Paulo, 67 anos, e Márcia, 65 anos, em 23/02/2017, grifo da 

autora). 

 

O trabalho nos engenhos de farinha marcava também uma das práticas relatadas de mais 

intensa relação com a produção agrícola. A plantação da mandioca
11

 nas roças era 

extensa, e seu beneficiamento se dava através dos engenhos para a produção da farinha 

de mandioca, um dos alimentos mais consumidos à época.  

Paulo: Quem não tinha engenho, o pessoal que tinha emprestava para aquele 

que não tinha. 

Márcia: Tinha pessoa que não tinha engenho de farinha, nem todos tinha, 

mas era assim, era emprestado, antigamente eles eram muito amigo, eu 

achava que antigamente o pessoal era mais amigo que agora, se não tinha 

farinha o outro dava, entendeu? 

(Em diálogo Paulo, 67 anos, e Márcia, 65 anos, em 23/02/2017). 

As falas de Paulo e Márcia elucidam como em torno dessa atividade se estabeleciam 

também relações específicas de sociabilidade, como indicado por Franzoni (2012), e 

como já se mencionou pela identificação de uma das formas de relações de troca 

estabelecidas, localizando a prática em uma esfera que muito sinaliza a respeito das 

relações construídas e o sentido de comunidade antes vivenciado. 

3.2.2 A pesca nativa artesanal 

A inexistência de energia elétrica levava às formas específicas de se preservar o 

alimento. Os peixes e as carnes eram escaldados, ou seja, banhados em água e sal e 

expostos ao sol: “era ova, Tainha, fazia isso, tinha uma peneira grande, assim, que a 

gente colocava no sol, e daí consumia e não estragava” (Márcia, 65 anos, em 

23/02/2017).  

Criava-se assim também uma forma específica de ordenar a aquisição dos alimentos, 

apontando para uma noção de tempo que era determinada como base no ritmo que cada 

                                                           
11

 Há uma distinção entre o aipim e a mandioca. O aipim podia ser cozido, feito ensopado, e destinava-
se para a alimentação direta, era, nas palavras de um entrevistado, o “combustível” para a alimentação. 
Já a mandioca tinha finalidade exclusiva para a fabricação da farinha, por se tratar da raiz mais amarga, 
e inadequada para o cozimento. Embora em alguns casos o aipim podia também ser utilizado para a 
fabricação da farinha – quando sua safra não era boa e ele estava amargo -, essa era primeiramente a 
finalidade da mandioca. 
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dinâmica demandava para ser concluída. Enquanto a agricultura era prática constante e 

diária, a pesca, apesar de seguir a mesma habitualidade era, para alguns, pontual, 

ocorrendo mais próxima à hora da alimentação, de forma que se pudesse “pegar o peixe 

fresquinho”. Menciono que era feita desta forma “para alguns” já que se revela uma 

distinção da centralidade de cada uma dessas atividades na prática dos indivíduos e das 

famílias: mesmo sendo complementares, igualmente importantes para a manutenção da 

vida da comunidade e abastecimento alimentar, a agricultura e a pesca eram 

diferentemente vivenciadas pelos moradores. A divisão entre as práticas da agricultura e 

da pesca se dava em tempo – a plantação da roça era realizada de dia e a pesca 

principalmente à noite -, e em gênero – a pesca era majoritariamente, mas não 

exclusivamente, masculina, assim como era a função do feirante e do atacadista. 

Enquanto uns se dedicavam mais marcadamente à agricultura e faziam a pesca em 

momentos mais pontuais, outros se dedicavam mais fortemente à esta pesca, sem, 

entretanto, abandonar a agricultura.  

“nós ia na praia pegar peixe, né? Mas mais era a roça mesmo no caso, né? 

A pesca a gente ia mais de vez em quando pra pegar o peixe fresquinho e tal, 

né? (...) No rio a gente pescava de vez em quando, mas o peixe salgado 

pegava no mar, né? [...] na praia era muito peixe, muito peixe! (...) E tem 

uns peixes que na água do rio não dá, né? No rio da Robalo, dá Tainhota, 

Siri, um monte de coisa. (Jorge, 66 anos, em 02/12/ 2016). 

Na própria pesca observava-se uma variedade de práticas e preferências. Enquanto 

alguns pescadores tinham sua prática voltada para a pesca no Rio Ratones, outros a 

realizavam no mar, ou em ambos, como relatou Jorge. 

A pesca no Rio Ratones era feita com uso da tarrafa e da canoa, e abastecia 

primeiramente a comunidade local. Tomás relata ainda a existência de um tipo de 

pescaria que realizavam no Rio, conhecida como pescaria de Primibó. 

O meu avô, era pescador, olha só como era a riqueza do Rio Ratones, o meu 

avô ele era pescador mas não tinha tarrafa e não sabia tarrafear, nós 

pescava de (...) O nome da pescaria é Primibó. Primibó é um troço bem 

engraçado. Vamos supor que aqui é a margem do rio, que tem as tranqueiras 

como a gente diz, tem as siriúva caídas, com a maré seca olha o que o vô 

fazia, isso ai é um trem bastante antigo, ele tinha uma redinha, uma redinha 

mais ou menos do comprimento da canoa, com assim um metro de altura, 

então aqui tinha um pauzinho e outro aqui [nas extremidades], e essa rede, 

ela era esticada, na canoa, então o que ele fazia, chegava aqui na ramada, 

que é aqui na margem do rio, onde tinha a toca, onde tem pau, onde tinha a 

tainha, ai ele encostava a canoa, hoje a gente faz isso ai, encostava a canoa 

e começava a cutucar aqui com o remo e começava a bater e coisa ai a 

tainha, [...] é um peixe que pula muito, da madeira ela sai pra se defender, ai 
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saia, e quando não pulava na canoa, batia na rede e caia na canoa, 

entendeu? Essa é a pescaria de primibó.  

Sabe como que é? Até mesmo, imagino eu, que era um meio que eles 

acharam de pescar por causa da dificuldade de tarrafa, por causa que a 

tarrafa, a tarrafa daquela época era de tucum, é uma palmeira que a gente 

tem que era tirada as fibras e fazia o fio e fazia as tarrafas, mas era uma 

tarrafa fraca
12

. Mas ai tinha o chumbo, tinha um monte de coisa que 

precisava, a dificuldade era difícil, não havia, não existia, então pra fazer 

uma redinha de tucum era menos, era menos mão de obra, não precisava 

cortiça, não precisava chumbo, nada, e era a pescaria de primibó. Olha a 

riqueza do Rio Ratones que era, né?  (Tomás, 54 anos, em 23/05/2016). 

A pesca no mar era alternativa à pesca no rio, explicada tanto pela diferenciação das 

espécies pescadas em cada um dos locais, como da quantidade de pescado capturada. A 

fonte imediata da pesca na comunidade era o Rio Ratones, enquanto aquela feita no mar 

se dava em comunidades vizinhas como Canasvieiras, Jurerê, Ingleses e Costa da 

Lagoa, como relata Márcia. 

“eu pescava com meu pai, não aqui, na Costa da Lagoa. Ele trabalhava na 

roça de dia e a noite ele pescava (...) ele levava a gente pra pescar siri de 

noite, a gente olhava assim, a gente colhia, era a coisa mais linda, pegava 

camarão...” (Márcia, 65 anos, em 23/02/2017). 

A dinâmica da pesca e da agricultura no tempo dos velhos é relatada recorrentemente 

com uma característica de inconstância, o que insere mais uma indicação de 

complementariedade entre as duas práticas, e uma componente que situa a carência e a 

fartura em momentos próximos e relacionados dentro da vida da comunidade. Assim, ao 

mesmo tempo em que a fartura é representada pela alta produção das roças, e pelo largo 

plantio das demais áreas, a carência de alimentos é também relatada, fazendo-as serem 

concomitantemente identificadas, como pode se perceber pelo diálogo entre Márcia e 

Paulo: 

Paulo: e outra coisa, não tinha fartura também não, não era igual hoje que, 

quer carne, você come carne. Ninguém tinha fartura, às vezes tinha até 

demais, às vezes não tinha. (...) Peixe, tem época que dá bastante peixe, tem 

época que não dava. 
Márcia: ele fala isso, mas eu acho que não. 

Paulo: Portanto, você vai dar risada. Tinha um mês que chamava tico-tico-

rabão (...) era o mês da miséria, mês de Maio. 

Márcia: Mas ai eles tinham muita criação, muita galinha. 

Paulo: Se virava, se virava de qualquer jeito (...) não tinha aquela fartura. 

(Em diálogo Paulo, 67 anos, e Márcia, 65 anos, em 23/02/2017, grifo da 

autora). 

A inconstância gerada a partir da carência e da fartura é relativa à própria dinâmica 

sazonal da produção – seja da plantação ou pesca -, na qual a carência podia ser 
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 Para fortalecer a tarrafa produzida a partir do Tucum era utilizada a tintura de mangue, também 
produzida pelos pescadores a partir da extração da árvore Mangue Vermelho. 
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combatida com as próprias estratégias de produção interna, como exemplificado pelo 

apontamento de Márcia, ao expressar que mesmo havendo pouca produção de pescado, 

havia, por outro lado, grande quantidade de galinha. A carência sazonal de alimentos é 

explicada também pela inexistência da energia elétrica – que impossibilitava seu 

armazenamento para uso futuro -, e pela concepção que se tinha em torno do dinheiro e 

das relações de troca – uma vez que a não produção de determinado alimento 

internamente não impedia que ele não fosse adquirido externamente, através de outra 

comunidade. Assim, a dupla carência-fartura situa tanto a proximidade desta 

comunidade em relação às dinâmicas da natureza - ou daquilo que a natureza poder 

oferecer ou não, em determinada época-, como indica o quanto o sistema social 

construído pode suportar de forma a garantir a permanência desta dinâmica e situação. 

3.2.3 Suporte e completude das práticas pelo extrativismo 

A interferência nas matas não se dava apenas para a plantação das roças e das chácaras, 

assim como para a pesca não se bastava a proximidade do rio ou do mar. A construção 

dos utensílios utilizados tanto na agricultura, como na pesca, e para qualquer outro tipo 

de construção ou instrumento, era quase completamente feita pelos próprios moradores, 

através das práticas de extrativismo e artesanato. 

Era grande a quantidade de produtos colhidos nas roças, sendo necessário para seu 

deslocamento o uso dos balaios e samburás (balaio com alças) – ambos produzidos 

através da extração da imberinha - parte do Cipó Imbé -, e transportado até as porções 

mais baixas do terreno, muitas vezes por cordas, construídas com o mesmo material. Os 

samburás foram também utilizados na pesca, e no transporte dos alimentos para a feira. 

O bambu extraído gerava uma variedade de produtos a partir da taquara – a qual 

chamam de “bambu rachado”, usada para fazer as cercas, os balaios e samburás, o cerão 

de carga para os cavalos
13

, utilizado para a montagem dos carros de boi, e para o 

varejão, instrumento utilizado ainda hoje na pesca
14

.  Já o tucum é uma espécie de 

palmeira a partir da qual eram também construídas as cercas dos quintais (garantia 

resistência e durabilidade a elas), e as tarrafas para a pesca. 

                                                           
13

 O cerão é composto por dois balaios que se encaixam no lombo dos cavalos, e era utilizado para o 
transporte de produtos agrícolas e de peixes. 
14

 O varejão é utilizado para “cutucar” os locais onde possa haver peixe, mas também é ajudar a verificar 
o nível de profundidade do rio. 
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A folha do coqueiro era utilizada na produção da farinha nos engenhos, empregada 

como barrilha, ou barreira, como explicado por Paulo: “cruzava tudo as folhas ali, os 

velhos botava, ai ia socando a massa, colocava outra tábua em cima e ia amassando, ai 

levantava o fuso, colocava outra camada de palha de coqueiro, até a massa secar”. 

Os que não produziam sabão com uso da banha de porco, ou sebo, o faziam a partir da 

chamada baga de anóis, planta que nem todos usavam já que a compra do sabão por 

fora da comunidade, assim como da carne, também é relatada. 

Para pesca, além do uso do bambu, do tucum, e das madeiras para construção das 

canoas, Osvaldo relata também a extração da chamada tinta de mangue. Mangue 

Vermelho é o nome dado a uma árvore encontrado no manguezal, a partir da qual fazia-

se uma tintura especifica para o tingimento das tarrafas, para torna-las mais resistente. 

Segundo Osvaldo a quantidade produzida desta tinta em Ratones era muito grande, 

fazendo com que alguma parte do produto fosse levada para venda para a região de Rio 

Grande (RS). 

Explicando a forma de construção das casas de estuque, ou pau-a-pique, nas quais 

viviam à época dos velhos, e a relação destas com a extração de outros materiais, Paulo 

diz, também sobre seu modo de vida 

Ia para o mato tirar os pauzinhos, que é pra botar em pé assim, para ai 

colocar a taquara assim, e ai amarrava com cipó, depois mais tarde é que 

saiu o arame, mas era mais cipó, e aquele Imbé, que nós tamo falando. E 

também, a ripa era palmito, Içara. Ai os homens iam pro mato, né? Eu me 

lembro, eu era molequinho, meu pai sempre trazia dois palmitos do mato, 

porque cortava muito, ai eles cortavam no olho do palmito, ali embaixo 

assim, pra fazer a ripa. Aquilo ali se você botar na rua apodrece, mas 

agasalhado não apodrece não, é uma fibra... nós vivia aqui igual índio 

(Paulo, 67 anos, em 23/02/2017). 

A opinião de que viviam “igual índio”
15

 é feita no sentido de expressar a dependência 

que tinham da natureza para sobreviver ali, seja na forma de aquisição dos alimentos, ou 

na forma geral de construção dos utensílios, ferramentas e estruturas. O comparativo aos 

índios apresentado por Paulo é compartilhado pelos outros sujeitos de maneiras 

distintas, sempre reforçando que ali “tudo era da lavoura”, “não compravam nada” ou 

que, de forma geral, “viviam do que tinha ali”. 

                                                           
15

 Essa expressão revela um distanciamento do entrevistado entre sua atual situação e aquela do passado, 

a qualificação sobre como era viver em Ratones antigamente é feita pelo estranhamento. Mesmo que o 

entrevistado atualmente seja um agricultor, ele não é mais aquele agricultor do tempo dos velhos, 

tampouco é o mesmo o contexto em que vive e a agricultura que pratica.  
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3.2.4 As percepções sobre a situação de vida no tempo “dos velhos” e sobre as 

mudanças ocorridas 

O relato sobre a condição atual da vida dos sujeitos entrevistados se deu por um 

processo de comparação entre esta condição, e aquilo que se tinha e que se fazia na 

comunidade em seu tempo de infância (nas décadas de 1950 e 1960), trazendo, por isso, 

indícios das formas pelas quais se modificaram o espaço e as relações antes 

observadas
16

. Nesse contexto, no qual o relato se construiu a partir da memória, 

verifica-se uma flutuação de opiniões e sentimentos em relação às modificações 

relatadas, nas quais o passado e o presente se misturam, e, quando confrontados, se (re) 

constroem. É por essa reconstrução de narrativas e perspectivas que é possível conhecer, 

também, como as mudanças de uso do espaço são percebidas pelos sujeitos 

entrevistados. Sua argumentação, sobre o tempo que era melhor, foi sempre elaborada a 

partir da qualificação do quê antes era melhor, ou do quê agora está melhor, trazendo 

aspectos que denunciam o que do passado se faz presente em sua memória, e o quê se 

modificou a ponto de influenciar seu modo de reprodução da vida atualmente. 

Como percebido pelos relatos da seção anterior, havia, no tempo dos velhos, uma 

relação muito próxima e interacionada entre todas as práticas, como da agricultura, 

pesca, caça, extrativismo, trocas, construções, produção de alimentos e ferramentas, 

forma de fluxos de pessoas e de produtos, etc. Assim, o reconhecimento de mudanças 

das práticas “tradicionais” dos sujeitos deve ser entendido na condição relacional entre 

todas essas práticas, e não apenas àqueles efeitos imediatamente recaídos a uma prática 

específica. Aqui realizo um esforço de separação do relato sobre essas alterações, para 

fins meramente explicativos, com o intuito de esclarecer a forma pela qual elas 

ocorreram.  

As descrições sobre o tempo dos velhos são feitas por uma riqueza de detalhes e 

vínculos que sublinham a intensa relação das práticas antes exercidas e da própria 

maneira de reprodução da vida daquela comunidade. Os detalhes são percebidos pela 

descrição pormenorizada de determinadas atividades, e da forma como elas estavam 
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 Alguns relatos são construídos através de informações da memória coletiva da comunidade, já que por 

vezes emergem situações não vivenciadas pelos entrevistados, o que é perceptível por seu ano de 

nascimento. A memória coletiva constrói e qualifica a percepção que eles têm sobre as mudanças em 

Ratones e suas consequências para a comunidade – as quais de fato foram algumas vezes por eles 

vivenciadas. 
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inseridas em um contexto geral dentro um modo de vida específico. A alimentação, por 

exemplo, estava diretamente relacionada à forma pela qual se dava o corte da vegetação 

para o plantio, às práticas de extrativismo, às relações de troca, e de sociabilidade 

estabelecidas. Estas últimas estavam, por sua vez, relacionadas à disponibilidade de 

terra existente e, novamente, eram suportadas pelas relações criadas e possíveis dentro 

daquela comunidade.  

Esta minuciosidade do relato sobre o passado não é feita da mesma forma quando 

tratam do presente, no qual as transformações, apesar de serem feitas em comparação ao 

passado, se concentram em aspectos pontuais. 

É em comparação à sua situação atual que os entrevistados caracterizam às privações 

que tinham no passado. Elas são então reclamadas na forma da: falta de higiene - 

relacionada à inexistência de infraestruturas de saneamento, já que faziam o descarte 

dos rejeitos nas próprias chácaras, e de abastecimento, já que usavam a água dos poços 

e cachoeiras para consumo, embora alguns digam que a qualidade da água era melhor 

do que a que hoje consomem). Reclamam também da falta de energia – utilizavam a 

chamada pomboca, ou lamparina-; na falta de materiais como roupas e remédios; na 

falta de estrutura de transporte – se locomoviam com auxilio animal de barco ou a pé 

por longas distâncias -; na inexistência de colégios; na falta de descanso ou conforto – 

quando novamente relatam a falta de energia nas casas e, no geral, da vida intensa de 

trabalho que levavam, devido às extensas horas e carga de trabalho, inclusive para 

crianças e mulheres. A falta de comida também é reclamada, como já discutido, e se dá 

principalmente em relação àqueles momentos em que a época não é produtiva para o 

plantio ou pesca, ou quando se trata dos alimentos e artefatos que não se produzia ali.  

Eu vou ser franco, eu vou ser puro para você, eu não tenho saudade de 

antigamente (...) a gente trabalhava muito nesses morros, eu me lembro que 

a gente era criança e meu avô, nessa época agora, acabava de almoçar, 

aqui, no morro acima, podia fazer o sol que quiser, pensa que tinha esse 

negócio de ir pra sombra descansar? Não tinha não, tinha que ir com a pá e 

a enxada lá pro morro. Domingo, época do inverno, que tinha que fazer 

farinha, tinha que ir lá, não ia brincar não. E pensa que era muito pequeno? 

Doze anos, fazia serviço de um homem!  (Paulo, 67 anos) 

A fala de Paulo exemplifica o relato de todos os sujeitos entrevistados, ao trazerem a 

perspectiva presente para fazer a análise do que faltava no passado, argumentando, no 

geral, que no que toca o conforto, infraestrutura, e tipo de trabalho, hoje a situação em 
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que vivem é melhor, embora citem, com ênfase e frequência, que muito se perdeu em 

qualidade (as relações e dos alimentos, principalmente) ao longo do tempo. 

3.2.5 Mudanças na comunidade e no meio ambiente 

Os entrevistados apresentam, de forma geral, queixas sobre algumas mudanças 

processadas durante o tempo, como as alterações no meio ambiente, ou daquelas que 

efetivamente não os trouxeram benefícios, como as que recaem sobre as novas 

configurações e comportamento da comunidade.  

Pra tu ter uma ideia, a gente não tinha medo de sair na rua, não se tinha luz, 

mas todo mundo era amigo, todo mundo a gente conhecia, a gente saia na 

rua a gente não tinha medo “ah, por que vem lá uma pessoa e eu não 

conheço”, não, a gente conhecia tudo e eu acho que o pessoal de 

antigamente eles eram mais amigo. (Márcia, 65 anos, em 23/02/2017, grifo 

da autora). 

A insegurança relatada por Márcia é explicada tanto pela chegada de novos membros na 

comunidade como pela perda de respeito entre os moradores, como relatado por Jorge 

Antes é que você podia sair em qualquer lugar, qualquer hora, a qualquer 

momento, deixava tua casa aberta, hoje quanto mais fechado, mais ladrão 

rouba. Então virou isso, aqui tá a droga, a bagunça, né? O desrespeito. 

Porque naquele tempo todos nós se respeitava, os mais velhos, hoje 

ninguém respeita mais ninguém. (Jorge, 66 anos, em 02/12/2016, grifo da 

autora). 

O respeito aos outros membros da comunidade antes existente perpassa o argumento 

colocado pelo Jorge como explicação para a insegurança hoje vivida no bairro. A perda 

do respeito se dá também através da perda do antigo vínculo, como sugerido por Tomás, 

ao observar a mudança que da mesma forma foi processada no seio familiar: 

Não tinha fogão a gás, era fogãozinho a lenha, e a gente a essa hora tava 

com uma pomboquinha em cima da mesa ali, todo mundo unido, era a hora, 

quando a família era mais unida. As vezes a dificuldade ela preserva o calor 

humano [...] a facilidade hoje ela causa uma certa dificuldade, pelo menos 

na família eu vejo muito isso ai, né? A família perdeu muito o vínculo hoje. 

(Tomás, 54 anos, em 23/05/2016). 

A fala de Tomás indica uma mudança de outra ordem que ele e demais entrevistados 

relataram ter ocorrido em toda a comunidade. O sentido do vínculo era expresso, por 

exemplo, na realização dos mutirões para construção das casas, nas relações de troca de 

produtos e alimentos, nos empréstimos de engenho para produção da farinha por outra 

família, nas doações de farinha e de terra, e nas festas comunitárias – Boi de Mamão, 

Carnaval -. A mudança processada neste sentido é relacionada à chegada de pessoas 
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novas na comunidade, ao aumento do fluxo de atividades e movimento na área, e à falta 

de segurança que enfrentam atualmente. Esta percepção pode ser observada através do 

diálogo de Luiza e Sérgio. 

Luiza: eu acho que mudou assim a população, é mais gente de fora que mora 

ai. 

Sérgio: (...) de tudo quanto é lugar do Brasil. 

Luiza: ai eles alugam as casinhas aqui, e consegue... 

Sérgio: consegue um dinheirinho e compra outra casa. 

Luiza: ... um lotezinho. Tem gente do Uruguai! 

Sérgio: de tudo quanto é lugar. 

Luiza: lá embaixo em Ratones, quando nós compramos aqui era tranquilo, 

não tinha nada, agora se for olhar é uma cidade. (Em diálogo, Luiza, 62 

anos, e Sérgio, 63 anos, moradores atuais de Ratones e agricultores, em 

02/06/2016). 

O termo “em baixo”, citado por Luiza, é usado em referência à planície de Ratones, 

localizada na entrada do bairro por acesso pela rodovia, enquanto “em cima” é referente 

à área ao “pé dos morros”, mais próximo à região do Canto do Moreira (ver mapas 1, 2 

e 3). A mudança relatada no perfil dos moradores e da comunidade é relativa 

principalmente à parte de “baixo”, já que “em cima” preservam-se a moradia de 

população nativa da comunidade, em lotes maiores e por onde se localiza ainda alguma 

produção agrícola de maior escala, mesmo que familiar. Assim, é frequente relatarem 

que as mudanças processadas se deram na parte mais adensada de Ratones, a qual 

recebeu maior número de migrantes de outras comunidades, de outras regiões do Estado 

e do país, e onde os lotes foram mais intensamente parcelados.  

O parcelamento dos lotes feito no decorrer dos anos é refletido na conformação da 

situação socioeconômica atual dos antigos moradores, ao sugerirem como a forma física 

do espaço vivido influencia a possibilidade de permanência naquela área, em 

comparação aos moldes anteriores. Já o pagamento do aluguel pelos nativos vem junto à 

época de mudanças no bairro que trouxe a monetarização das atividades, para além 

daquela forma que era verificada anteriormente. O dinheiro passou a ser empregado não 

somente em casos de exceção, e trouxe modificações em torno das práticas antes 

realizadas, assim como o pagamento do aluguel significava a perda da capacidade de 

autossuficiência que antes se obtinha através das práticas nativas, bem como de 

autonomia, pelos mesmos motivos e como interpretado pelo depoimento de Tomás.  

Tem bastante pessoa que vive [hoje] de aluguel, e outros, outros vive assim 

um amontoado, né? Porque assim o quê que os pais fizeram: metade do 

terreno, ou mais da metade do terreno, venderam, e deixaram um pedaço pra 

casa dele, tipo aqui né? Dividiram os terrenos, meus irmãos alguns 

venderam, outros tem uns terrenos ai, mas a maior parte ficou só com o 



 
81 

 

 

reduto da casa mais um pedacinho. Aí o quê que tá acontecendo, aí fica a 

casa do pai, aí o pai cede mais um pedacinho aqui pra um filho, mais um 

pedacinho ali, sabe? Aí fica tudo assim que nem uma galinha com os 

pintinhos, tudo perto, né? Porque venderam os terrenos barato, aí acabou o 

terreno, acabou o dinheirinho, e hoje estão tudo acumulados. E outros que 

não tiveram a mesma sorte, como aqui nós não tem, o terreno que o papai 

ficou não suporta a casa de todos, e tão aí pagando aluguel. É cruel isso ai, 

é muito ruim. (Tomás, 54 anos, em 23/05/2016, grifo da autora). 

No mesmo sentido, os engenhos de farinha, que contribuíam para a caracterização dessa 

autossuficiência, são abandonados, segundo os entrevistados, como consequência da 

proibição por sua moção animal quando da chegada da energia elétrica no bairro, e pela 

qual os moradores, neste período sem condições, deveriam necessariamente começar a 

pagar. 

Observa-se, além disso, a rentabilização e profissionalização das práticas nativas, como, 

agricultura e pesca, que separam atividades antes relacionadas, e provocam mudanças 

no perfil do agricultor e do pescador. Essas práticas vão sendo, assim, claramente 

reformuladas em decorrência das mudanças a níveis superiores de economia e política. 

Tal processo é representado pela fala de Jorge: “desenvolveu muito, o pais inteiro, né? 

Não foi só Ratones. O desenvolvimento é que fez acontecer isso ai” (66 anos, em 

02/02/2016).  

Simultaneamente a estes processos é observada a necessidade de complemento da renda 

pelos moradores, já que dentro deste novo contexto da economia, as práticas de 

produção familiar da qual dependiam se tornam limitadas e as relações sociais e de troca 

são afetadas.  

[de] 90 pra cá já começou a mudar tudo, por causa da, de o lavrador não 

tem influência, não tem apoio. Ai começaram a abandonar as lavouras 

também, ai depois veio esse aposento mínimo ai, ai vem o governo com 

aquela história de poupança, né? Investir em poupança, ai o pessoal foram 

se infruíro com essa farsa ai, e começaram a (...) vender os terrenos, e hoje, 

muitos de Ratones, eles não tem terreno, e não tem dinheiro, e vive de 

aluguel. Tudo por causa da influência de poupança, de dinheiro de 

poupança. (Tomás, 54 anos, em 23/05/2016, grifo da autora). 

A fala de Tomás expressa o desestímulo que as mudanças processadas na economia 

deram à continuidade da prática agrícola, transformando a forma de fixação das pessoas 

no lugar. Representa, além disso, a opção de investimento nas cadernetas de poupanças, 

inicialmente vista como fonte de renda dentro daquele contexto de mudança dos anos de 

1990. 
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Atualmente Tomás, que se identifica como Pescador do Rio Ratones, tem como 

principal fonte de renda o aluguel de casas no distrito. Sua situação é similar à dos 

demais agricultores locais entrevistados, que tem como fonte de renda a aposentadoria 

ou o emprego assalariado fora do bairro (na prestação de serviços). 

A sujeição do grupo aos novos fatos sociais relacionados ao “desenvolvimento” do local 

reflete uma série de modificações na estrutura interna da comunidade - que termina 

também por fazer surgir a especialização e a diferenciação profissional entre essas 

pessoas. Enquanto antes as principais práticas estavam divididas entre pesca e 

agricultura, confluindo em uma categoria identitária que é definida por Tomás, como de 

lavradores-pescadores; as mudanças seguintes fizeram surgir uma diferenciação 

marcante entre “os pescadores que ainda plantam”, e “os agricultores que ainda 

pescam”. Essa diferenciação fica clara através da fala de Paulo, ao colocar que a sua 

dedicação à agricultura influenciou a sua atividade na pesca: 

Eu pescava só para o gasto, né? Ai eu comecei a trabalhar também com 

verdura, ai não dava mais [pra se dedicar à pesca]. (Paulo, 67 anos, em 

23/02/2017, grifo da autora). 

E também na fala de Tomás, pela forma que expressa existência das identidades: 

Eu sou pescador do Rio Ratones. (...) meu avô ele era pescador e lavrador, 

eu creio que Ratones quase toda, eu creio que 90% da população, ou mais, 

dependia da roça e do rio. (...) Eu gosto de plantar. Eu planto aipim, já 

plantei batata, verdura, tenho as minhas galinhazinhas. Porque usa falar, 

quem mora em sitio e não tem um bicho fica sem graça! (risadas). E eu tenho 

o meu terreninho grandinho, eu tenho um quintal aí. (Tomás, 54 anos, em 

23/05/2016, grifo da autora). 

É pela transformação das identidades no tempo expressa por Tomás que, dentro deste 

contexto, alguns indivíduos ou famílias começam a se dedicar exclusivamente à pesca 

ou à agricultura. É tanta a transformação da essência da atividade percebida que ela 

passa a ser por eles denominada de agricultura orgânica, e se aproxima de uma nova 

forma de plantio e produção alimentar, bem como de sua finalidade e significado para 

quem a pratica.   

Na inexistência do uso dos espaços para roça e chácara, os antigos quintais são 

reformulados e transformados em hortas, que continuam localizando-se em porção 

imediatamente próxima à casa, porém são feitas por outros moldes. As hortas, 

diferentemente dos quintais, são cultivadas em canteiros, feitas pela inserção de técnicas 

de manejo que garantem maior produtividade - sem o uso de aditivos químicos, com 
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3.2.5.1 Alterações no curso do Rio e na vida do pescador: as obras de revitalização da 

Bacia Hidrográfica do Rio Ratones e a presença da Estação Ecológica de Carijós 

Para além das alterações no âmbito de uma superestrutura e de dinâmicas internas à 

própria comunidade, é observada uma aproximação da relação entre as mudanças 

processadas no contexto social e aquela que é expressa pelas características do 

ambiente. 

As próprias proibições relatadas, como da realização da caça, do plantio em algumas 

áreas e do extrativismo, são vinculadas pelos próprios entrevistados à mudança da 

paisagem.  

Paulo: Tem lugar que meu falecido pai plantava, o [pai] dela [sua esposa] 

também plantava, se alguém vai hoje e não sabia que ali era desmatado, vai 

dizer que ali era uma mata virgem, porque fechou tudo.(...) A gente criava 

gado no morro, hoje não tem onde criar, porque era pasto, agora no nosso 

pasto, onde nós criava, vai lá pra ver, fechou a mata. (Paulo, 67 anos, em 

23/02/2017). 

A recuperação das matas é vista, pelo exemplo de relato dado acima, como 

consequência do abandono das roças, o que teria trazido um caráter mais “verde” para o 

bairro. Já a extinção da caça é relacionada por um morador ao aparecimento ou 

reaparecimento de espécies animais nas proximidades das casas, fator que levou Jorge a 

interpretar que era o órgão ambiental o responsável por aquilo, dizendo “O IBAMA 

soltou muitos Sagui aí”, embora a presença desses animais na região não seja resultado 

de uma ação deste órgão.  

Os processos de mudanças mencionados estão relacionados principalmente com a 

mudança na paisagem que indica uma alteração na forma e permanência do cultivo 

agrícola e outras atividades antes realizadas na terra. Foi na pesca, entretanto, que as 

alterações ambientais concretizadas se processaram de maneira imediata, sendo 

atribuídas diretamente pelos entrevistados ao condicionamento da continuidade dessa 

atividade. Tais mudanças são denunciadas em dois momentos principais, o primeiro 

pelas interferências processadas no manguezal e no curso dos rios através das obras do 

DNOS, e o segundo em decorrência da implantação da Estação Ecológica de Carijós. 

As obras de drenagem na Bacia do Rio Ratones realizadas na década de 1950 pelo 

DNOS não foram presenciadas por nenhum dos entrevistados, tendo alguns deles, 

entretanto, vivido próximo à época em que elas se concretizaram. Desta forma, as 
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transformações ocorridas em Ratones em decorrência das obras são por eles relatadas 

enquanto uma lembrança do que na época se falava, seja a respeito de seu objetivo final, 

ou de seus impactos. Foram sendo relatados, a partir daí, fatores que se relacionam às 

mudanças físicas nos cursos do rio, e mudanças gerais no bairro. 

Relativamente à intencionalidade pela qual as obras foram iniciadas, relatou-se o 

reconhecimento, por parte dos órgãos oficiais, da necessidade de impedir a entrada de 

água salgada nas terras próximas ao rio, em decorrência da entrada da maré. Apesar de 

reconhecerem tal motivação, ela esteve vinculada, segundo os entrevistados, a um 

beneficiamento pessoal particular, uma vez que não relatam o reconhecimento, pelos 

moradores da época, da necessidade de se fazer tal drenagem para beneficiamento da 

comunidade. O que dizem, entretanto, é que a entrada de água prejudicava 

especificamente as terras de particulares de uma figura política da época
17

, e que a 

revitalização da bacia se daria para impedir que suas terras fossem alagadas com a 

subida da maré. As próprias rodovias que eram parte do projeto de revitalização e 

integração desta porção do município às demais, Via de Contorno Norte-ilha, foi 

incluída na mesma visão de beneficiamento pessoal. Sobre isso, contam que 

anteriormente à construção das rodovias, o mesmo indivíduo realizou a compra de todos 

os terrenos que margeavam a futura rodovia, áreas onde ainda se fazia a soltura do gado 

em alguma configuração comunal, mas que logo depois de construídas as estradas, não 

se realizou mais a atividade. 

Os entrevistados contam que as obras de drenagem alteraram os parâmetros do rio, que 

se tornou menos profundo devido aos processos de assoreamento, prejudicando a 

navegação, a pesca, e causando enchentes nas rodovias e nas terras próximas a ele
18

. 

Como consequência das obras, no ano de 1972 a comunidade pediu a retirada de uma 

das comportas, dizendo que elas prejudicavam a agricultura praticada (FIDÉLIS, 1998). 

Já em anos seguintes, o principal impacto relatado é da interferência de suas dinâmicas 

                                                           
17

 Alguns entrevistados se referiram à Nelson Ramos e outros à Celso Ramos como a figura política 

beneficiada pelas obras. Segundo Fidélis (1998), como despacho final de uma reunião com Nilton Severo, 

prefeito da cidade à época, e Rogério Alves, proprietário de terras próxima à localização de uma das 

comportas, ficou decidido que sua localização impediria a entrada de água da maré nas terras deste 

morador e nas de Celso Ramos, governador de SC na década de 1960. A referência feita pelos 

entrevistados à figura de Nelson Ramos pode ter se dado tanto por um erro de menção à Celso Ramos, 

como indicando uma nova pessoa, provavelmente a ele ligada, que também poderia ser beneficiada pelo 

projeto. 
18

 Estas terras correspondem às áreas de antigo manguezal onde se passou a induzir o crescimento e a 

construção de novas casas, mas que não eram antes ocupadas, como pode se perceber pelo mapeamento 

de 1938, em que as áreas de imediata proximidade com manguezal não eram de ocupação humana. 
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na pesca, já que a conformação posterior do rio não permitia o rendimento que a pesca 

anterior garantia. 

Eu que conheci o rio que a gente lavava roupa no rio, ne? Podia pegar água 

que toma na hora, não tem problema nenhum, hoje o rio foi todo 

transformado. Hoje onde era o rio tem casa em cima. Foi aterrado, foi 

retificado, sem dó, fizeram tudo isso sem dó. Isso ai foi na década de 55, 

antes de eu nascer, (...) que fizeram essa retificação, pra beneficiar uma ou 

outra pessoa, pra beneficiar os próprios comandantes, as próprias pessoas 

que comandavam o nosso município. O governo da época infelizmente 

projetou uma retificação pro rio Ratones, eu não tenho conhecimento do 

projeto, tô falando o que eu ouvi das pessoas mais antigas... mas foi feito 

essa modificação ai sem, sem pensar que uma comunidade dependia do rio. 

Foi um impacto que eu fico pensando, muitas vezes fico falando aqui nas 

reuniões: que impacto que não deu, na época que foi feito as comportas ali, 

na década de 60, por ai, que fecharam as comportas, que seguramente, 50, 

60% do rio foi perdido, que foi feito a retificação, naquelas pontes que vocês 

conhecem bem, que liga a [rodovia] 401 [á praia da] Daniela, embaixo 

daquelas duas pontes ali foram feito comportas, então essa comporta ela 

trabalhava assim, ela abria e fechava automaticamente, então quando a 

maré enchia, ela fechava, travava as portas, quando a maré secava ela abria 

as portas, então ela só saia água doce e não entrava agua salgada (Tomás, 

54 anos, em 23/05/2016). 

Como sugerido por Tomás, as modificações no Rio alteraram seu fluxo e as 

características da paisagem ao redor, comprometendo a mata ciliar e o manguezal, e por 

isso influenciou a dinâmica da pesca: 

Era um terreiro de lama, olhava pra lá, olhava pra cá, lama! Porque na 

época era agua salobra e morreu toda a vegetação, toda! Se fosse numa 

época de hoje Deus o livre! Foi um dos desastres ecológicos mais violentos 

de todo o meu tempo, em toda minha vida aqui em Ratones, foi o que fizeram 

na época, né? Acabaram com o Rio Ratones, fizeram a comunidade passar 

fome. Nós entrava ali onde era o porto, tá modificado também ali, ali no 

galpão, ali já começava a se matar peixe, não precisava ir lá na [praia da] 

Daniela matar peixe, a gente já pegava peixe ali. Pensa bem, depois do 

fechamento foi feito essa comportas e eu passei por isso, nós tinha que ir da 

canoa até a [rodovia] SC 401, passar com a canoa por cima do asfalto pra ir 

pro outro lado pra onde tinha o peixe, pro outro lado, onde tinha a influência 

da maré (...) pensa no trabalho que dava, e o cansaço! (...) Aí a gente 

pescava hoje onde é a Estação Ecológica de Carijós, que na época podia 

pescar tranquilo, né? A gente ia lá pegar o peixe, e poderia pegar perto de 

casa (Tomás, 54 anos, em 23/05/2016). 

A partir da influência das obras de drenagem na Bacia, o Rio Ratones passou a ser 

denominado de duas formas pelos pescadores. Denominou-se a porção à montante das 

comportas – que não sofria mais a influência da maré – de Rio Morto, já que, como 

expresso por Osvaldo, “não nasce nada lá, não tem peixe”. O Rio Vivo, por outro lado, 

refere-se à porção do Rio que fica em contato com a maré, mais próximo ao seu 

deságue, à jusante das comportas. 
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Como já indicado pela fala anterior de Tomás, os impactos à pesca não se colocaram 

apenas através da construção das obras. Através do Decreto Federal Nº 94.656, foi 

criada, no ano de 1987, a Estação Ecológica de Carijós (ESEC), Unidade de 

Conservação Federal (UC) de Proteção Integral (PI) que teve como objetivo a proteção 

dos remanescentes de manguezal nessa região de Ratones e em outra área no bairro 

Saco Grande (GUTIÉRREZ, 2008).  

Para Cláudia, antiga gestora da UC, o que embasou a criação da ESEC Carijós,  

foram os estudos técnicos que a FATMA fez, os poligonais, com o que 

restava de Manguezal (...) justamente porque (...) teve todo o processo de 

construção das rodovias que já estavam fragmentando o manguezal, a SC 

401 e a SC 402. (Cláudia, ex-gestora da ESEC Carijós, 02/05/2017). 

Criadas em virtude das modificações feitas no meio ambiente local, a ESEC terminava 

por alterar as formas de uso e acesso aos recursos dos pescadores, já que parte dos seus 

27 km de perímetro que se localizam nesta porção do município, estava justamente 

sobre o Rio Ratones e o acesso pelo canal até a baía norte. Diante desta nova 

configuração, a forma que encontraram os pescadores, como conta Tomás, de passar a 

canoa pelo asfalto e ir pescar no outro lado da rodovia (localizadas sobre as comportas), 

foi novamente prejudicada, em função da instalação da ESEC, uma vez que ela restringe 

a área de pesca anterior, modifica o local de pesca final, e adiciona mais uma 

complicação para a realização da pesca aos moldes anteriormente feitos.  

A Figura 5 ilustra a área de abrangência da ESEC correspondente à porção da gleba 

localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones, a localização das comportas, o curso 

do Rio Ratones, e duas áreas de interesse para pesca identificadas pelos pescadores. 
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IBAMA naquela época era muito fechado para a questão social (...) [em 

momento posterior] o conselho teve um papel fundamental para os 

comunitários começarem a enxergar a unidade de conservação por um outro 

viés (...). (Cláudia, 02/05/2017). 

Apesar de ter passado por este processo de aproximação comunitária, dado na forma das 

novas ferramentas participativas, persiste, relativamente à atuação da gestão atual da 

ESEC, a reclamação da forma desrespeitosa e violenta como a abordagem aos 

pescadores é feita por parte dos fiscais, e da falta de diálogo que os pescadores possuem 

com a nova gestão.  

O local onde atualmente a pesca é permitida, na visão dos pescadores, é inviável. Para 

eles este local, autorizado pelo ICMBio para a pesca por tarrafa, caracteriza um 

berçário, e onde, acreditam, não deveria se pescar. Trata-se de uma área de reprodução 

de peixes, e onde a pesca não é rentável. Lúcio, membro da AMORA – Associação de 

Moradores de Ratones, corrobora o questionamento feito pelos pescadores à localização 

da ESEC e à conformação do berçário: 

Acho que é até um consenso do pessoal da ESEC Carijós, é que a estação 

deveria estar aqui em cima, e não lá na foz do Rio, porque o estuário é aqui, 

e não lá, porque o peixe sobe, desova, e aqui tem o peixe pequeno, e lá tem o 

peixe grande. (...) o que estava se discutindo, e ai mudou a gestão e você 

perde o processo de discussão, é mudar a categoria da estação. Fazer uma 

reserva extrativista, uma unidade de proteção ambiental sem ser integral, 

né?!. (Lúcio, Engenheiro de Produção, 57 anos, membro da AMORA, em 

15/02/2017). 

O questionamento da localização da ESEC feito por Lúcio é também levando pelos 

pescadores e por Cláudia, que diz: 

[o manguezal] não pára ali, ele sobe (...) a montante mesmo do rio ela não tá 

protegida, ali você teria uma grande oportunidade, se o foco de [ESEC] 

Carijós não fosse apenas o manguezal (...) a gente até teria uma proteção 

maior do ecossistema manguezal (...).(Cláudia, 02/05/2017). 

As indagações levantadas relativamente à localização e efetividade da ESEC são postas 

frente às dúvidas que sua atual conformação causam à proteção ambiental e à atividade 

da pesca artesanal. Como estratégia para combater o problema que identificam pela 

pesca no berçário, os pescadores propõem, então, a liberação da pesca no local onde o 

peixe é encontrado já em tamanho maior, o que garantiria a sua reprodução, e pesca 

sustentável. A saída para isso seria, em sua visão, a permissão pelo órgão ambiental do 
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uso de uma tarrafa de malha mínima
19

 de tamanho 7 (sete), isto é, o uso da tarrafa que 

apanha apenas o peixe grande, e não o pequeno – ainda para reprodução e crescimento-. 

Junto à sugestão da liberação de tarrafa de malha maior, sugerem a criação de uma 

carteirinha de pescador, que garantiria o reconhecimento dos pescadores locais, que 

poderiam ter suas atividades acompanhadas pelo ICMBio. Segundo os pescadores, essas 

sugestões foram entregues aos gestores da ESEC através da Associação de Pescadores 

do Rio Ratones
20

, mas não foi até o momento aceita, ou sequer debatida.  

Sobre a sugestão dos pescadores de proposição da carteirinha e da alteração da malha de 

pesca, que foi por mim apresentada à Cláudia, ela argumenta: 

Você pode perfeitamente, usando a prerrogativa da própria legislação 

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação), permitir um uso desse que 

eles estão dizendo que faziam, com a malha tal (...) o problema é esse, que as 

pessoas não dão continuidade aos processos (...) você poderia desenvolver 

um projeto de pesquisa, e fazer um acompanhamento, se é de um ano, de dois 

anos, mas [para] você poder realmente autorizar aqueles pesquisadores ou 

aqueles pescadores credenciados, eles vão estar usando a malha tal, para 

você poder atestar técnica e cientificamente que este tipo de uso, apesar de 

contraditório em relação à categoria, ele não afeta a resiliência do 

ecossistema, do manguezal, quer dizer, ele não compromete a capacidade de 

recuperação e produção daquele ecossistema (...) mas isso não é uma 

decisão que é só do gestor (...) porque a gente tem respaldo da lei para isso 

(...) porque a gente pode depois da pesquisa, dizer “olha, essa malha não 

dá”, porque as vezes um monitoramento de dois anos não é suficiente (...) 

você faz um diálogo de saberes, porque depois de um determinado período 

poder chegar à alguma conclusão (...) (Cláudia, 02/05/2017). 

A sugestão de Cláudia é de que as proposições dos pescadores poderiam ser 

enquadradas enquanto estratégias dentro da própria gestão da unidade, incorporando a 

ela, de alguma forma, o conhecimento local dos pescadores numa tentativa de atender à 

suas demandas de inclusão na gestão da Estação Ecológica.  

                                                           
19

 A definição da malha de pesca Nº 7 é uma proposição dos próprios pescadores, pensada a partir da 

necessidade que eles próprios visualizaram de manter a pesca apenas dos peixes maiores, o que não 

aconteceria caso mantivessem o uso de malhas menores. Tratou-se, nas palavras de um deles, de uma 

escolha feita através da própria consciência ambiental do pescador. Alguns até argumentam que 

preferem, inclusive, utilizar a malha Nº 8, ainda maior, mas que a proposição da de Nº 7 seria o mínimo 

que deveria ser permitida para a pesca no local. 
20

 A Associação dos Pescadores do Rio Ratones surgiu na década de 1990 com o intuito de organizar os 

pescadores locais e os mobilizar para luta de seus direitos contra os impactos despendidos no rio. Assim, 

foi através da Associação que os pescadores conseguiram mobilizar esforços para o pedido de retirada da 

segunda comporta, junto ao Ministério Público Federal. Além disso, a associação tem papel ativo na 

comunidade como um todo, oferecendo espaço para eventos relacionados à luta dos pescadores e outras 

festividades, intervindo nos casos em que os pescadores são multados e tem seus materiais de trabalho 

apreendidos pelo ICMBio, na proposição de soluções e estratégias de enfrentamento junto ao mesmo 

órgão (como no caso da proposição de carteirinha, malha de pesca, e pedido de retiradas das comportas), 

etc. 
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Para Tomás, as proibições que a ESEC impõe faz com que haja uma perda de ligação e 

conscientização pelo pescador, que não mais se vê envolvido com a atividade e 

integrante daquele meio, alterando a forma de viver naquele espaço e desconstruindo 

sua cultura anterior. 

Ela [a cultura, a tradição] pode ser exterminada pelo tempo, mas não por 

uma criação de uma determinada coisa. Eu falei muitas vezes que o meio 

ambiente, quando ele tira o espaço do pescador, todos perdem (...) Porque 

assim, o pescador ele é preservador, ele preserva o meio ambiente. E eles 

perderam de uma comunidade pesqueira que além de pescador eles 

poderiam ser o fiscal do rio. (...) Qualquer irregularidade no rio, como 

acontece (...) muito hoje, qualquer irregularidade eu aciono eles (...). 

Imagina se não tivesse essa proibição, se o povo tivesse o direito de ir e vir. 

Se fizesse uma troca-troca, ó “isso pode, mas vocês são responsáveis por 

fiscalizar”, sabe? Todo mundo, gente, nós somos seres humanos, nós 

gostamos de ter o direito de ir e vir, e (...) tiraram esse direito. (...) A 

comunidade perdeu, o meio ambiente perde muito com isso também, porque 

se o pescador, muitos dependiam do rio, hoje ele pode estar no lado da casa 

dele, do lado de um rio, os caras podem estar cavando, podem estar 

derrubando, eles não estão nem ai, porque eles perderam o vínculo, 

perderam o amor pela história. O quê que o pescador diz “pode acabar, 

pode acabar com tudo, pode arrebentar tudo, nós não podemos pescar mais 

mesmo, não podemos mais utilizar o que é nosso”, sabe? (...) Eu acho assim 

tem que criar mais áreas de conservação, de preservação eu acho, que tem 

que criar muito mais, essa parte de cima precisava de ser área de 

preservação? Precisava de ser (...) Mas dando o direito pros tradicionais 

pescar, (...) de ir e vir, cuidar, preservar, mas quando tira alguma coisa de ti, 

tu deixa de preservar, tu passa a não ser mais responsável, passa a não ser 

mais dono daquilo. (...) Porque tem tanta terra devoluta, tanta terra que não 

é usada, mas tudo é proibido. Se proíbe tudo nesse pais, só não é proibido a 

quem tem dinheiro. (Tomás, 54 anos, em 23/05/2016). 

A fala de Tomás expressa a sua percepção sob os impactos que a postura restritiva da 

ESEC causa à relação dos pescadores com seu meio ambiente, apontando para a perda 

de outro vínculo, assim como apontado anteriormente em relação às mudanças 

percebidas no interior da formação da comunidade. Sua fala levanta, por outro lado, 

questões referentes à presença da ESEC para a preservação da área, cuja necessidade ele 

reitera, e sinaliza, por fim, uma desigualdade no uso e acesso aos recursos dada pela 

forma em que se constituem as proibições. 

Para Cláudia, a gestão tecnocrática de qualquer unidade de conservação gera exclusão 

social, já que a “privatização” desses espaços restringe o uso dos recursos naturais pela 

comunidade local, fragilizando seus sistemas socioculturais. Para ela, as formas de 

privatização dos espaços definidas por processos pouco participativos refletem uma 

visão geral sobre apropriações dos espaços comuns que, muitas vezes realizada pelo 

próprio estado, contribui com a estruturação de uma dinâmica capitalista de uso dos 
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recursos que é predatória, ou ambientalmente agressiva fora dessas áreas. Além disso, 

segundo ela, os processos de privatização expõe a fragilidade das políticas de 

conservação que, de modo geral, se adota no país, tendo-se em vista que há em 

inúmeros contextos a demanda pela recategorização de unidades de conservação e pela 

ampliação das formas de uso de seus espaços e recursos.  

Apesar da reclamação em torno dos impactos que a ESEC traz às atividades da pesca, 

sua presença é vista como estratégica quanto ferramenta de combate às ameaças 

colocadas ao meio-ambiente local, seja pelo crescimento urbano ou pelo uso 

insustentável dos recursos feito pelos próprios pescadores. A antiga área de mangue, por 

exemplo, já apresenta, segundo Tomás, em sua imediata localização, construção de 

casas de condomínios fechados e outras interferências. Para além do crescimento urbano 

notado para a área – na forma do aumento da especulação imobiliária e da construção de 

casas de vários parâmetros-, surgiram na área grandes projetos como de construção de 

uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), conhecida como “fossão” 
21

, e de um 

parque aeronáutico
22

 que ocuparia área próxima ao antigo manguezal e de mata densa, 

fazendo com que a população se atente para as possíveis novas “ameaças” à preservação 

ambiental do bairro e às dinâmicas a ela trazidas. Nesse sentido a presença da ESEC 

toma outra visão por parte desses sujeitos, ao reconhecerem a possibilidade de ela se 

tornar um instrumento de enfrentamento de tais ameaças. Lúcio descreve essa dupla 

localização da ESEC da seguinte forma: 

As vezes é um conflito, mas as vezes é uma bengala, as vezes a gente usa a 

estação como bengala pra encaminhar alguma questão da comunidade. (...) 

mas eu a vejo como ponto positivo para preservar o meio ambiente da 

localidade (...) [sua existência] é um freio à especulação imobiliária, é um 

freio grande (...) todo mundo quer fazer coisa, principalmente ali na borda 

da [Rodovia] SC 401. (...) por outro lado você tem uma ação meio truculenta 

da ESEC, por que, ali por exemplo, onde o Carlos mora, sempre foi pasto, e 

o cara vem e diz que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas 

nunca foi! Ele tem um poder de autoridade que as vezes ele abusa. (...) eu 

acho que essas questões elas geram conflitos. (Lúcio, membro da AMORA, 

em 15/02/2017). 

                                                           
21

 A construção da ETE moveu manifestação da comunidade, que reclamou não ter sido consultada pela 

empresa responsável pelo projeto, e argumenta que a construção do empreendimento causaria grandes 

danos ao meio ambiente local, justamente por seu projeto prever a instalação próxima ao manguezal e 

rios, podendo trazer contaminação hídrica no local. A FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa 

Catarina – já havia dado a licença de instalação da ETE, mas o ICMBio realizou parecer situando a área 

de influência em uma região de alagamento que não comportaria o recebimento deste tipo de efluentes 

(BRUNO, 2016). 

22
 O projeto prevê a construção de um parque aeronáutico de 217 hectares e sua área de afetação fica a 

menos de 1 Km da área da ESEC Carijós (BISPO, 2017). 
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A saída encontrada para rebater essa problemática foi a da proposição de pagamento aos 

proprietários das terras com restrição ambiental – como são as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e as Áreas de Uso Limitado (APL) – do serviço ambiental que as 

áreas estariam prestando ao manterem-se preservadas. O entendimento da comunidade é 

que tal instrumento contribuiria para a construção de uma cidade verde, ao mesmo 

tempo em que daria possibilidade de geração de renda às pessoas. O pagamento dos 

serviços ambientais viria de um fundo gerado dentro da própria cidade, como aquele 

montado a partir da aplicação do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir e das compensações ambientais. 

A história mostra pra gente como é o processo de ocupação, né? Basta ver 

os morros que nós temos aqui, no Centro, ao redor do Pantanal, Carvoeira, 

(...) a gente não precisa falar que não vai acontecer [as ocupações], vai 

acontecer, a gente já tá vendo em Ratones acontecer, tem áreas de APL lá 

que estão sendo ocupadas (...), [realizados] loteamentos clandestinos. 

(Lúcio, membro da AMORA, em 15/02/2017). 

O entendimento de que o crescimento urbano desordenado e o comprometimento da 

paisagem de Ratones poderiam ocorrer, leva para, além da inserção dos mecanismos 

sugeridos dentro do plano diretor, à incorporação de um novo olhar em torno da 

presença da ESEC no local. Embora vista negativamente pelo aspecto proibitivo que 

gera em torno dos usos dos recursos, a capacidade da UC agregar forças em prol da 

preservação ambiental é reconhecida. 

eu acho que tem gente que critica, mas quando tem alguma coisa que vai 

atingir o meio ambiente, você usa a Estação Ecológica de Carijós como um 

escudo, entendeu? [quando da discussão sobre] O aeródromo, “a ESEC 

Carijós vai deixar construir o aeródromo ali?”. Ou seja, tá usando em 

benefício da comunidade, ou pra quem não quer o aeródromo, a Estação 

como escudo. Ai por outro lado “Ah, a ESEC Carijós não vai cuidar da 

poluição que está sendo jogada lá”, ou seja, qual a responsabilidade da 

ESEC nesse processo de cobrar do poder público, não sei o que... então eu 

acho que a ESEC é importante ali na nossa região, e a gente tem a 

manutenção do meio ambiente, da qualidade do meio ambiente ali em função 

da ESEC. O próprio fossão, a gente fez uma solicitação pro pessoal lá 

verificar in loco o que estava acontecendo, no mesmo dia eles foram lá, 

solicitaram informações para a empresa, (...) e a partir das informações que 

eles buscaram geraram um relatório pra gente, e a gente foi, fizemos um 

movimento, junto ao Ministério Público (...) então ela dá um suporte. (Lúcio, 

membro da AMORA, em 15/02/2017). 

A percepção de Lúcio de que a presença da ESEC combatia as agonias trazidas pelo 

comprometimento ambiental é sustentada por Cláudia, ao mencionar a ligação que 

buscavam fazer, à época de sua gestão na UC, com o restante das demandas do distrito: 

“A gente tinha assim um forte componente de integração da área com o entorno, 
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porque [a ESEC] é uma unidade de proteção integral, [em] uma zona urbanizada, (...) 

você tem que de alguma forma contribuir para segurar o desenvolvimento urbano”. Em 

prol do próprio benefício da UC é constituída a sua função de “segurar o 

desenvolvimento”, e ela tem, neste sentido, o apoio da comunidade local. Por isso, 

simultaneamente aos desafios enfrentados para a boa-relação e aceitação da ESEC, os 

pescadores vislumbram a possibilidade de ampliação de sua área de influência, mas que 

se daria na forma de sua recategorização para outra tipologia menos restritiva de 

Unidade de Conservação, o que traria uma nova forma de uso do espaço coerente com 

suas aspirações para o local e que seria feita com o apoio do órgão ambiental. Quando a 

aspiração dos pescadores foi apresentada por mim à Cláudia, e quando levantei a 

possibilidade de uma recategorização na forma de um Parque, ela sugeriu, resgatando 

suas prévias experiências na área: 

tudo depende, porque depende do limite, entendeu? Você reconhecendo a 

existência de comunidades tradicionais, mesmo em parque você pode fazer 

um termo de compromisso, autorizando o uso dentro de parâmetros de 

sustentabilidade, resiliência, etc. A categoria em si ela pode ser mais ou 

menos problemática, mas na verdade, quando você tem povos e comunidades 

tradicionais (...), tudo é possível. (Cláudia, em 02/05/2017). 

O acionamento da UC como forma de proteção ambiental requerida pelos moradores de 

forma geral, e pelos pescadores, especificamente, passa pelo reconhecimento da 

possibilidade e garantia da preservação ambiental que a ESEC traz, ao mesmo tempo 

que apresenta, dentro do Plano Diretor, outras estratégias com este mesmo fim. As 

diretrizes propostas na forma da característica rural e do pagamento por serviços 

ambientais expressam, por fim, estratégias próprias de construção de ferramentas dentro 

do planejamento urbano de interface com aquelas do planejamento ambiental. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 AS ALTERAÇÕES NOS PADRÕES DE USO DA TERRA COMO EVIDÊNCIA 

DO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DA PRÁTICA AGRÍCOLA EM RATONES 

Os mapeamentos dos anos de 1938, 1978 e 2010, indicaram uma mudança nos padrões 

de cobertura da terra na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones ao longo do período 

estudado, realizada a partir da dinâmica de usos já presentes e pela indução de alguns 

novos usos.  

Observando-se os resultados dos mapeamentos em contraposição ao relato dos 

moradores sobre a dinâmica espacial local, há, contudo, categorias até então utilizadas 

para os mapeamentos que se mostram insuficientes para a análise socioambiental das 

mudanças da "cobertura da superfície da terra" de Ratones. Sugiro, então, que as 

alterações de algumas tipologias de uso sejam analisadas em paralelo com os relatos dos 

moradores, principalmente, a partir da interdependência dos usos e práticas revelados 

por eles; da forma de reestabelecimento das áreas de vegetação arbustivo/rasteira e 

arbórea, e da forma de conversão e fragmentação ocorrida nas áreas de cultivo, sendo 

essa última feita paralelamente à observação de estabelecimento das áreas urbanizadas. 

Segundo os entrevistados, a plantação das roças, chácaras e quintais, assim como a 

prática do extrativismo e da criação de animais, eram realizadas, até por volta dos anos 

1970, tanto nas planícies do terreno como nos morros. O padrão de cobertura da terra 

indicado pelo Figura 3 para o ano de 1938 sugere, então, que as tipologias de vegetação 

arbórea e arbustiva/rasteira podem ser lidas como áreas com distintos portes de 

vegetação, e onde também se realizava alguma forma de cultivo, extrativismo, ou 

criação de animais. Neste caso, aponto que tanto as áreas de vegetação 

arbustivo/rasteira definidas por Fidélis (1998) correspondem à áreas de usos distintos, 

como as áreas de cultivo demarcadas pelo autor apresentam-se apenas como aquelas 

correspondentes aos lotes e limites definidos e demarcados. Essa argumentação leva à 

conclusão de que a área efetivamente utilizada para a agricultura ou outra prática nativa 

transcende aquelas apontadas como áreas de cultivo nos mapeamentos. Da mesma 

forma estão caracterizadas as áreas de manguezal, onde, como contam os entrevistados, 

também ocorriam atividades de extração, principalmente de espécies vegetais utilizadas 

para confecção de instrumentos para pesca.  
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Visualizo, a partir disso, que o restabelecimento das áreas de vegetação 

arbustivo/rasteira e arbórea ocorrido entre 1938 e 1978 evidencia uma interrupção da 

prática agrícola ou daquelas a ela relacionadas. A análise da ocorrência de alteração 

nessas áreas deve, então, não apenas considerar a parcela de vegetação estruturada, mas 

também ser assumida como evidência de um processo de interrupção de usos e práticas 

anteriormente realizadas nestes espaços. 

Embora tenha-se notado que a drenagem do manguezal literalmente “abriu espaço” para 

o cultivo, o que é expresso pelo aumento, entre os mapeamentos de 1938 e 1978, de 

32,07% da área de vegetação arbustivo/rasteira, não houve de fato uma expansão da 

agricultura. Se observa, por outro lado, uma contínua fragmentação e diminuição das 

áreas de cultivo, totalizada em 97,44% entre os anos inicial e o final analisados. 

Circundantes ao manguezal em 1938, essas áreas vão, através de processos de 

fragmentação, se interiorizando cada vez mais para a parte de cima do distrito. 

A proximidade das áreas de cultivo com a área de manguezal verificada por sua 

configuração espacial em 1938 sugere que tinha lugar, à época, um uso do território 

para ocupação e cultivo que, por ser próximo ao manguezal, era de clara relação com o 

Rio Ratones, indicando uma vinculação entre as atividades agrícolas e de pesca, como 

realçado por alguns autores sobre outros contextos (LAGO, 2006; LINS, 1993; LUZ; 

2014) e confirmado pelo relato dos moradores. É a fragmentação das áreas de cultivo, 

somada à sua desvinculação do manguezal, então, a expressão espacial de um processo 

de fragilização da atividade agrícola tradicionalmente realizada e da caracterização do 

surgimento de um novo tipo de agricultura, que passa a ser realizado no formato das 

hortas familiares ou para comércio em pequena escala, e que pode ser categorizada 

como agricultura urbana.  

A agricultura urbana é conceituada como a produção de alimentos vegetais ou animais 

realizada dentro do perímetro urbano, seja para consumo familiar, comunitário, ou para 

comercialização, podendo ser feita em espaços privados, públicos, individuais ou 

comunitários. Normalmente a agricultura urbana se difere da agricultura rural pelo tipo 

de exploração dos recursos, forma de manejo ou técnicas de produção, destinação e 

finalidade do produto, pela sua extrínseca relação com um modo de vida camponês, pela 

identidade dos agricultores, pela segurança da possibilidade de uso da terra – em termos 
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legais de propriedade-, pelas características das áreas de cultivo ou terrenos, e pelo tipo 

e nível de intervenção municipal nas atividades (LEITE, 2012).  

Em Ratones, diferenciando-se da agricultura tradicional ou rural antes realizada, a 

agricultura urbana é praticada em lotes menos extensos e particulares, e não depende de 

demais usos do solo circundantes ou de práticas associadas, como acontecia 

anteriormente no contexto em que os agricultores eram pluriativos. Atualmente a 

menção que os moradores fazem à agricultura urbana em Ratones é também como 

“agricultura orgânica” ou “agricultura urbana orgânica”, embora por muito tempo a 

agricultura rural também tenha acontecido pela produção sem o uso de aditivos 

químicos, mesmo que utilizando técnicas de plantio diferentes das atuais.  

A constatação do surgimento da agricultura urbana em Ratones, e sua marcada 

diferenciação das práticas agrícolas tradicionais, reforça a crítica que é feita às 

categorias dos mapeamentos utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa. A 

demarcação da área agrícola delimitada por parâmetros técnicos pré-estabelecidos não 

contempla a singularidade e especificidade das diversas agriculturas que podem ser 

encontradas neste contexto, incorrendo em uma limitação na análise espacial local, bem 

como das dinâmicas associadas à essas formas de uso do solo, e do direcionamento de 

políticas a partir delas. 

O fato de a área agrícola ter diminuído entre o intervalo total dos mapeamentos não 

significa que a agricultura não esteja se estruturando no local. Contudo o que se 

estrutura, como se demonstrou, é uma nova agricultura, que ao ser identificada 

espacialmente pelos mesmos critérios que qualquer outra prática agrícola, não tem sua 

especificidade reconhecida. Assim de um lado se tem, finalmente, uma representação 

teórica do que vem a ser a agricultura em Ratones – que é identificada pelos critérios 

apresentados pelos mapeamentos – e, de outro, as agriculturas que na prática estiveram 

presentes no local, que são, nomeadamente, a agricultura tradicional e a agricultura 

urbana atual, muito distintas entre si.   

A observação da forma de conversão das áreas de cultivo, processo definido por Skog 

& Steinnes (2016) como a “tomada” de terra agricultável ou a mudança de seu uso para 

áreas construídas, corrobora a evidência de um processo de fragilização da atividade 

agrícola tradicional. Em seu estudo, as autoras supracitadas observaram que o processo 
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de conversão de terras agrícolas para áreas construídas na Noruega esteve relacionado à 

expansão urbana a partir de assentamentos e infraestruturas já consolidados. Mesmo não 

considerando as terras em cultivo, suas conclusões parecem corroborar aquelas obtidas 

por Soini (2005), referentes à situação de Mt.Kilimanjaro, Tanzânia, na qual também se 

constatou a influência do aumento populacional na fragilização da prática agrícola local. 

Ambos estudos demonstram que a prática agrícola – seja ela em execução ou potencial 

– se põe em risco frente à pressão por urbanização. Em Ratones o aumento total da área 

urbanizada e a diminuição de 97,44% da área de cultivo entre os anos de 1938 e 2010, 

evidencia uma conversão de terras agrícolas dada pela expansão de áreas urbanizadas já 

existentes, as quais funcionaram como indutoras de novos processos de urbanização, no 

mesmo sentido exposto por esses estudos. 

Contudo, o que se demonstra principalmente pelo mapeamento de 2010, é que há um 

outro processo de conversão de áreas de cultivo presente em Ratones. Neste caso, as 

terras agrícolas mapeadas em 1978 se convertem, em 2010, principalmente em áreas de 

vegetação arbórea e arbustiva/rasteira, e, estando distantes das áreas urbanizadas de 

1978, indicam que para além da expansão urbana, há um outro processo capaz de 

induzir essa conversão. Sugiro que esse processo seja, justamente, o da fragilização da 

agricultura ou das demais atividades relacionadas a ela.  

No mesmo estudo referente à Mt. Kilimanjaro, Tanzânia, Soini (2005) expõe situação 

semelhante, ao constatar que a alteração da agricultura local ocorreu em função das 

alterações do uso da terra, em que a fragmentação e diminuição das áreas de vegetação 

arbustiva evidenciaram a redução de áreas antes utilizadas para pastoreio e coleta de 

lenha. A forma da alteração espacial em Ratones obedece à lógica semelhante dessa 

apresentada por Soini (2005), já que como antes ressaltado, a redução da área de 

vegetação arbustiva/rasteira, por exemplo, implica na redução das atividades de 

extrativismo, retirada de lenha, e da própria agricultura.  

Essas pontuações levam à evidência de um processo de fragilização da prática agrícola 

capaz de reconfigurar o espaço do cultivo e dinamizar novos usos no espaço. Para a 

compreensão do modo como essa fragilização se deu, procedi da investigação da forma 

de estabelecimento das práticas nativas, das relações de sociabilidade, e dos modos de 

vida da comunidade de Ratones.  
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4.2 A DINÂMICA DAS PRÁTICAS NATIVAS: COMPLETUDE E CONSTRUÇÃO 

PELA SOCIABILIDADE 

A atividade agrícola é central na formação social da comunidade de Ratones, entretanto, 

ela é desta forma configurada somente por via das relações que constrói juntamente às 

outras práticas - como a pesca, o extrativismo e a caça-, e à sociabilidade do grupo, 

embasada nas relações de confiança, nos trabalhos comunitários (mutirões) e nas 

relações de troca.  

É impossível dizer, assim, que a atividade agrícola situa a base da formação social desta 

comunidade, uma vez que ela ao mesmo tempo em que sustenta as demais práticas é 

também por elas sustentadas, sendo, portanto, este complexo conjunto de relações que 

origina seu tipo específico de formação social. Entretanto, como vai se verificar adiante, 

realizo certa separação entre as mudanças verificados ao nível social e àquelas 

processadas sobre a agricultura, ou, de expressão espacial propriamente ditas. Ao fazer 

essa escolha metodológica não pretendo submeter a formação social e o modo de vida 

da comunidade aos processos que se desenrolam apenas em torno da prática agrícola, ao 

contrário, apenas dou ênfase à sua análise pelo recorte metodológico e objetivos de 

pesquisa que defini à priori (e que se relacionam à dinâmica da agricultura). 

A localização do distrito de Ratones em relação aos demais distritos da cidade 

contribuiu - devido aos fluxos de produtos por ele permeados - para o estabelecimento, 

por exemplo, da agricultura e da formação social local. Sendo assim, considero que ao 

atribuírem o motivo da alta produção de alimentos no distrito à necessidade que sua 

localização afastada implantava às condições de alimentação, Cardoso & Buss (2011) 

desconsideram a relevância que teve Ratones no fornecimento de produtos para as 

outras comunidades. A alta produção local de alimentos não se configura enquanto uma 

consequência da sua localização afastada, mas é ela a própria manifestação da forma 

pela qual eram estabelecidas as relações. Ratones sempre foi um local por onde a 

produção podia ser facilmente escoada, não apenas devido à presença do Rio, mas 

graças às relações de sociabilidade existentes naquele período. 

Enquanto a vivência na produção das roças, das chácaras, dos quintais e da pesca, povoa 

a memória da abundância da época dos velhos, a falta retrata o que naquele mesmo 

tempo não se tinha ou o que era ruim. Isso é, a fartura era verificada na existência de 



 
108 
 

épocas em que era alta a produção – seja na terra, no rio, ou no mar-, e a falta era 

relatada em relação àqueles âmbitos aos quais a produção não conseguia atender. 

É a partir da percepção da falta como fator de controle da produção que percebo a 

distinção entre dois tipos de pesca realizados, um que se dá para a alimentação da 

família – e é por isso localizado em alguns momentos específico -, e outro que se dá 

como subsidio para a realização das trocas. Complementares agricultura e pesca, a 

realização desta última enquanto fonte de alimentação primeiramente familiar só pode 

existir em decorrência de um maior apoio pela produção vinda da agricultura. Nesta 

perspectiva, as famílias que realizavam pontualmente a pesca eram aquelas que se 

dedicariam mais fortemente à agricultura, enquanto as outras famílias que tinham o 

pescado como “moeda”, recebiam os produtos agrícolas principalmente pelo 

estabelecimento das relações de troca. Pereira (2003) e Campos (1991) reforçam que 

desde sempre se criava, na atividade da pesca, diferenças internas entre os sujeitos que a 

realizavam e das práticas exercidas por eles. 

Apesar da complementaridade das duas práticas e de seu exercício por todos, havia uma 

distinção em seu emprego dentre as famílias, indicando que as práticas poderiam ser 

diferentemente afetadas caso as relações de troca fossem fragilizadas. Ou seja, a partir 

da distinção feita, caracteriza-se formas diferentes de resistência de cada uma das 

práticas ao longo do tempo, e portanto, de seu exercício pelas famílias. Essa 

diferenciação influencia, além disso, o fato de a partir da especialização ocorrida ao 

longo do tempo, algumas famílias terem passado a se dedicar unicamente à agricultura, 

e outras, à pesca.  

Relativamente à pouca quantidade de dinheiro, é a partir da constatação da falta que 

essa é determinada, já que os entrevistados dizem possuir, no tempo dos velhos, pouca 

quantidade de dinheiro perante aqueles casos em que as relações de troca não podiam 

ser empregadas enquanto estratégia de aquisição de produtos. 

A modificação das relações sociais e das práticas produtivas relatadas está relacionada 

ao processo de destituição das terras comunais aprofundado no século XIX em virtude 

das apropriações individualmente realizadas (CAMPOS, 1991), e se perpetua ainda 

atualmente na forma de realização dos loteamentos. Os moradores antigos de Ratones 

têm atreladas à sua identidade as relações estabelecidas num contexto de intensa prática 

agrícola, pesqueira e de extrativismo, materializadas na forma específica no uso do 
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espaço anterior. Vê-se que a vivência que se constrói a partir da configuração dos 

terrenos comunais ainda é atualmente sentida: 

[Hoje] é diferente, muito diferente, muito diferente. Porque antes a gente [...] 

criava a galinha solta, porque o terreno aqui era grande, o do vizinho era 

grande, as galinhas dele vinham pra cá as minhas iam pra lá, dava tudo 

certo, sabe? A mesma coisa uma fruta, né? Hoje os terrenos estão tudo 

cercado, não se pode pegar uma fruta no terreno dos outros, porque é 

ladrão, né? (Tomás, 54 anos, em 23/05/2016). 

O relato acima expressa a mudança nas formas de relação pessoal e vivencia local a 

partir da denotação de um certo sentido de propriedade e de espaço, apresentando 

evidências de que, mesmo que à época de infância do entrevistado os terrenos fossem 

familiares, ou não mais comunal, o trânsito entre eles era aparentemente livre, e no qual 

a propriedade possuía perfil distinto da atual, reverberando condições para o 

estabelecimento de relações até mesmo pessoais entre os sujeitos. Nota-se, pelos 

mapeamentos, que o número de caminhos existente em 1938 sofre uma diminuição, 

atestando que as mudanças no tempo também estiveram relacionadas com a alteração 

dos fluxos no território. Esta situação possui semelhança com a variação no uso do 

espaço vivida no distrito do Campeche apresentadas por Franzoni (2012), onde as 

próprias condições de fluxo no território alteraram a possibilidade de permanência de 

algumas práticas antigas.  

A mesma situação é identificada, já no período vivido pelos entrevistados, na forma dos 

parcelamentos dos lotes familiares. A realização dos parcelamentos, à mesma maneira 

que das apropriações de terras comunais, compromete a permanência dos sujeitos no 

local – eles passam a ter que pagar aluguel e a realizar novas atividades para obtenção 

da renda-; implica na diminuição da disponibilidade de terra para cultivo, e leva ao uso 

intenso do espaço para outros fins. A começar pelas apropriações das terras comunais 

até os efeitos dos loteamentos sobre a configuração da comunidade e de suas práticas, 

verifica-se a consolidação da renda da terra como um fator que introduz novas 

componentes à forma de uso do espaço, na qual as relações capitalistas são claramente 

sentidas e contribuem para a indução de mudanças socioespaciais (OLIVEIRA, 2007). 

O surgimento e expansão do modo de produção capitalista sobre a região mostra-se, a 

princípio, como o primeiro dos mais fortes fatores responsáveis pela alteração da prática 

da agricultura, justamente pela determinação que impõe sobre a forma de reprodução 

social da comunidade. A partir disso, a mudança da configuração do espaço altera a 
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forma pela qual ele é utilizado, transformando a estrutura social local, que passa a dar 

suporte para o novo modo de produção capitalista que se insere. É neste sentido que 

para Tella (2016) “actuar sobre el territorio implica hacerlo también sobre el plano 

simbólico, sobre la producción de sentido, modificando de manera sustancial sus 

condiciones materiales”.  

As alterações evidenciadas no uso do espaço indicaram o surgimento de novas relações 

sociais em comparação àquelas sentidas no tempo dos velhos. Verifico que as mudanças 

ocorridas concentraram-se nomeadamente nos aspectos da: 1) melhoria da qualidade de 

vida –, 2) modificações no meio ambiente, e 3) perda do sentido de comunidade, que 

alteram, de algum modo, a percepção dos entrevistados em torno da concepção da falta 

e da fartura que antes apresentaram. 

De forma geral, o relato que recai sobre a percepção dessas mudanças é feito de forma 

menos detalhada do que aquele que caracterizou o passado e as práticas antes exercidas, 

fato que entendo se dar por duas razões: uma primeira relacionada à própria 

complexidade das relações antes estabelecidas, muito embasadas na própria inter-

relação entre as atividades, práticas e saberes, e outro que, vinculado a esse, denota 

importância e valor simbólico quanto aos fatos constituintes da identidade dos sujeitos, 

por, ao possuírem domínio sobre ele, atribuírem à tais detalhes a relação lógica e única 

que explica sua formação enquanto membros daquele contexto social. 

4.2.1 Qualidade de vida, condições de afluência e perda do sentido da comunidade: 

as relações sociais pelas práticas produtivas 

No Capítulo 3.2 estão expostas as características que os entrevistados apontam sobre as 

condições de vida no tempo dos velhos. A melhoria da qualidade de vida foi situada, 

assim, a partir da percepção da dificuldade do trabalho antes realizado, no conforto que 

hoje desfruam – relativo à qualidade das casas, à existência de infraestruturas e serviços, 

como estradas e energia elétrica, o transporte, a educação, a saúde, etc. Essas 

características são objetivamente definidas por eles, e torna-se fácil, neste ponto, 

reconhecer em que âmbito se estabelece a falta e quando se verifica a fartura. A 

condição de afluência é partir daí alterada, e verifica-se que, enquanto antes a percepção 

do dinheiro era situada em torno da possibilidade de realização das trocas, agora o fato 

de o possuírem assume relevância enquanto ponto positivo da mudança, uma vez que 

dentro deste novo contexto no qual qualquer aquisição de produtos só é possível por 
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meio do dinheiro, o fato de o possuírem torna-se vantajoso quando comparado à sua 

inexistência anterior. Para Raffestin (2010) pode-se falar da existência de uma 

territorialidade imaterial devido, por exemplo, a presença de mediadores do campo 

social, como a moeda, que pode por si só alterar o que o autor chamou de “matemática 

social”. Assim, a territorialidade torna-se a representação de uma realidade - o território- 

que é dinâmica, ou que está em constante redefinição e construção. 

As modificações no meio ambiente constituem outra categoria por onde as mudanças 

foram observadas no decorrer do tempo, e foram verificadas através da regeneração da 

vegetação dos morros, do reaparecimento de alguns animais, na ocorrência de fluxos e 

canais d’agua e na alteração de sua qualidade, no comprometimento do manguezal, e, 

por fim, nas alterações na morfologia do Rio Ratones. Tais transformações implicam 

tanto na formação de uma nova paisagem, como corporificam a decadência das práticas 

que se verificava em seu estágio anterior. 

Relativamente às mudanças sociais percebidas, classifiquei as percepções relatadas 

como uma “perda do sentido de comunidade”, situação que não é diretamente 

objetivada pelos entrevistados, mas se dá pela indicação do comprometimento das 

relações de sociabilidade antes existentes, expresso pela perda dos vínculos. Tanto as 

relações pessoais de amizade são afetadas, como são extintas as relações de troca, os 

trabalhos em mutirão, as relações de respeito e confiança – vide que a própria função do 

atacadista, por exemplo, era exatamente construída a partir de tais relações de confiança 

e ela também se perde com o tempo.  

As mudanças começam a ser sentidas nomeadamente a partir da década de 1970 e 1980, 

quando passam a ser induzidas para aquela área as alterações urbanas que estiveram 

vinculadas ao desenvolvimento turístico incitado na região pelos planejadores da época. 

Elas têm sua origem, entretanto, na alteração prévia processada na disposição e 

existência das terras comunais.  

A perda do sentido de comunidade é identificada mais claramente em baixo do bairro, 

local onde houve maior parcelamento dos lotes e alteração dos fluxos e atividades de 

forma mais proeminente. Vale reforçar que, não coincidentemente, é na parte de cima 

que se mantém as áreas de cultivo, e, portanto, é nela que o urbano está menos 

consolidado, corroborando o que Simmel (1973) sugeriu sobre as modificações na teia 
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social ocorridas a partir da caracterização do urbano e as forma de mentalidade que ele 

sujeita através de seu domínio. Franzoni (2012) atribui a “chegada” da modernidade e a 

capitalização das relações sociais às mudanças recaídas sobre a manutenção da 

sociabilidade. De fato, verifica-se que paralelamente às transformações processadas no 

espaço e nas relações sociais, há o surgimento da monetarização das atividades, que é a 

rentabilização de práticas nativas e sua profissionalização. Oliveira (2007) sinalizou que 

o surgimento de divisões internas - como as que dividem agora “os agricultores” e “os 

pescadores”-, são evidências da existência de relações capitalistas. 

Proponho que a observação da perda do vínculo que se dá dentro da comunidade em 

virtude da modernização das relações, agora eminentemente urbanas, e que tem em seu 

bojo a individualização das práticas e sua especialização, seja observada pela forma em 

que a relação dos sujeitos com o meio ambiente é paulatinamente reconfigurada, a qual 

deriva as ações perpetradas diretamente no espaço e no acesso aos recursos. 

Quando tinha camarão no rio, quando se podia pescar no rio, ainda tu 

conseguia sobreviver do rio, tu vendia peixe do rio, camarão do rio. Mas 

depois que criaram essa estação, e essa retificação, que o rio foi 

empobrecendo, empobrecendo, o pescador virou funcionário, e a gente teve 

que trabalhar com outras coisas. (Tomás, 54 anos, em 23/05/2016).  

O relato que atribui às alterações no rio a razão para a mudança na atividade do 

pescador é reforçado por aqueles que evidenciaram as alterações nas dinâmicas gerais 

da pesca, ocorridas pela alteração de seu local de realização ou à própria possibilidade 

de sua ocorrência. As alterações inserem uma nova lógica de uso e racionalização dos 

recursos que esteve antes intimamente relacionada à temporalidade das dinâmicas da 

natureza e de seus ciclos. Essa nova lógica, trazida pelas alterações, é construída para 

atender primeiramente à finalidade de alguns regramentos e legislações, e se sobrepõem 

à forma nativa de ordenamento do uso dos recursos e da construção do território. A 

realização das práticas se altera à medida que “a organização e o planejamento 

territorial são transferidos à instancias ditas públicas, que controlam (...) os fluxos e 

fixos nos territórios de sua responsabilidade (território no sentido clássico do Estado 

nação) (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010:24). 

Considero que se afirmam, a partir disso, duas situações de conflitos em torno das 

situações observadas, no sentido dos conceitos definidos por Zhouri & Laschefski 

(2010): um primeiro classificado por conflito ambiental distributivo, que é manifesto e 

conformado pela experiência da criação da ESEC Carijós, e um segundo conflito 
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ambiental territorial latente que, tendo relação com o primeiro, é postergado pelas 

ações do planejamento urbano. Sugiro, além disso, que a própria configuração do 

conflito enquanto manifesto ou latente tem razão na sua origem e forma de sustentação, 

entendidas pela relação que estabelece com os próprios agentes a eles vinculados, ou 

seja, com a ESEC e com o processo de planejamento urbano. Procedo imediatamente 

apenas da explicação que me faz compreender a forma de constituição desses conflitos, 

deixando a exploração desta última configuração para a seção seguinte, quando exponho 

o sistema de relações sobre o qual o planejamento territorial é construído localmente. 

4.2.2 Conflito ambiental distributivo e conflito ambiental territorial 

Os conflitos ambientais distributivos “são conflitos que, manifestadamente, indicam 

graves desigualdades sociais em torno do acesso e da utilização dos recursos naturais” 

(ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010:18), e se configuram no local à medida que os 

pescadores tem o uso dos recursos comprometido pelos impactos causados ao Rio 

Ratones pelas obras canalização do DNOS, e ao, posteriormente, terem o acesso aos 

recursos e ao rio, de forma geral, negados através da presença da ESEC Carijós. Esses 

conflitos são manifestos por serem identificados de forma declarada através da 

proibição das atividades, e institucionalizados – a retirada das comportas é levada como 

solicitação a instâncias administrativas (FIDÉLIS, 1998) e jurídicas em dois momentos. 

Nos conflitos ambientais territoriais “os grupos envolvidos apresentam modos distintos 

de produção dos seus territórios, o que se reflete nas variadas formas de apropriação 

daquilo que chamamos de natureza naqueles recortes espaciais” (ZHOURI & 

LASCHEFSKI, 2010:23). No caso estudado, os conflitos territoriais podem ser 

percebidos por distintas manifestações. Em um primeiro momento ele se constitui, ainda 

por relação com a ESEC, no momento em que ela outorga acesso ao território 

estratégico do “berçário”, apoiando uma visão que se confronta com a dos pescadores, e 

que contrapõe o sentido do saber ambiental distintamente possuído e atribuído por ela e 

pelos pescadores. A forma como o conflito territorial é construído dentro do processo de 

planejamento territorial se dá, em um segundo momento, por meio de processos de 

fragmentação territorial e ou de desterritorialização (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010; 

HAESBAERT, 2004) 
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A desterritorizalização originada na forma da exclusão do grupo de seu território é 

mencionada por Cláudia: 

o que a gente faz, ao criar conflitos é desterritorializar comunidades 

tradicionais, porque (...) quando você exclui um determinado grupo social de 

um território, de acesso, você o priva de acesso à recursos, você tá 

cometendo um outro crime, que também é uma infração legal, dentro da 

legislação que assegura direitos à esse tipo de comunidade [as comunidades 

tradicionais]. E mais, na verdade o processo de desterritorialização (...) 

moderno, ele é um processo e sempre foi, de empobrecimento, porque você 

desloca um grupo que tem suas raízes culturais, de seu modo de vida (...) 

acho que a gente precisa acolher as reinvindicações de grupos que fazem uso 

direto da biodiversidade mais em uma escala que não é impactante, ou, que 

não é impactante ao ponto de esgotar o recurso. (Cláudia, ex-gestora da 

ESEC Carijós, 02/05/2017). 

O processo de desterritorialização pode ser observado também na atual inexistência das 

roças, das chácaras, e dos quintais, que considero serem antigas formas de expressão 

das territorialidades específicas dos sujeitos, no sentido do termo colocado por Almeida 

(2013), dado sua relevância na projeção da agricultura enquanto prática constituinte do 

sistema que compõe a formação da cultura do grupo. O processo de desterritorialização 

se dá, da mesma forma, pelas proibições colocadas a essa e as demais práticas nativas 

durante os anos, modificando seu caráter e comprometendo sua continuidade.  

Haesbaert (2004) situa o processo de desterritorialização como precedente de processos 

de reterritorialização. Assim há, segundo o autor, a reconstrução do território dos 

sujeitos em novos moldes a partir de sua desintegração anterior. De fato, algumas 

mudanças processadas podem ser observadas por essa ótica. A visão sobre a caça, por 

exemplo, é reformulada a partir do conjunto de mudanças observadas no tempo, já que 

vista no tempo dos velhos sobre o aspecto da necessidade, ela se torna dispensável, 

mesmo que ainda considera como prazerosa e como possibilidade de complementação 

alimentar. Tal mudança de perspectiva se dá tanto em decorrência da não dependência 

da caça para alimentação, como pela possibilidade de preservação dos animais. A 

mudança do tipo de instrumentos utilizados a partir das atividades extrativas para 

aqueles manufaturados está também relacionado à alteração e adaptação na forma de 

vivência no espaço pelos indivíduos, sinalizando novas formas de recondução de suas 

atividades. Processo semelhante é relato por Antunes (2011) sobre a substituição, a 

partir da década de 1960, do uso das fibras de Tucum pelo Nylon na confecção de fios e 

redes utilizados na pesca por grupos de Cipozeiros dos Estados de Santa Catarina e 

Paraná. 
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Em mesmo sentido, a redução das roças e das chácaras às hortas da agricultura 

orgânica urbana compreende uma estratégia para realização do cultivo em um espaço 

que é agora reduzido - em comparação à situação anterior na qual os quintais 

funcionavam como um anexo das produções de outras áreas com grande disponibilidade 

de terra. Contudo, embora essa situação possa se aproximar do contexto de uma 

reterritorialização, ela não opera na mesma condição material e, portanto, simbólica que 

antes, apontando para que mesmo que haja um redesenho da prática agrícola em outros 

moldes, ele pode ser entendido muito mais por um caráter de resiliência da atividade. 

Sua manifestação não está apenas simbolizando novas formas de construção social a 

partir do território, mas está, de fato, possibilitando a permanência da agricultura. 

Mesmo que feitas em outros moldes, as práticas persistem por - para além da 

possibilidade da complementação de renda-, carregarem componentes simbólicas, 

podendo ser vistas como técnicas ou tecnologias identitárias que possibilitam a 

permanência do vínculo dos sujeitos com terra, ou com o seu lugar (ESCOBAR, 2005; 

ZHOURI & OLIVEIRA, 2010). 

A distinção crucial do processo de mudança que caracteriza a agricultura urbana, e 

conforma um novo paradigma em torno da agricultura realizada no local, está no fato de 

serem, muitas vezes, os novos agricultores quem levam as novas práticas – orgânicas e 

outras a elas vinculadas – aos antigos agricultores, que passam a cultivar nesse novo 

formato atendendo ao novo paradigma que ali se construiu em torno da prática agrícola. 

Os certificados atribuídos aos produtos orgânicos permitem que os antigos agricultores 

possam comercializar seus produtos se incorporando dentro desse novo paradigma e, 

por que não, do movimento da agricultura urbana local
23

. A diferença entre a forma pela 

qual se dá a agricultura orgânica praticada pelos moradores antigos e aquela feita pelos 

novos moradores do bairro atesta essa conclusão, uma vez que elas efetivamente se dão 

por razões e contextos distintos. Não se tratam, por fim, de uma mesma atividade, ao se 

considerar os significados a elas atribuídos pelos sujeitos que a praticam, como de 

forma semelhante Araújo (2016) já demonstrou sobre outros contextos.  

É também neste contexto que, no teor da construção da identidade, os sujeitos agora se 

auto identificam como morador local ou morador nativo, visto que a nova configuração 

                                                           
23

 Nem todos os produtores antigos de Ratones que praticam a agricultura urbana atualmente possuem o 

certificado de produção orgânica, embora possuam, por vezes, redes de consumidores de seus produtos. 
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do bairro separa aqueles que são trazidos pelas dinâmicas urbanas, os de fora, e aqueles 

que tem suas raízes na comunidade de Ratones ou em comunidades vizinhas. Considero 

que a fragmentação dos territórios resulta dessa distinção que é feita pela forma 

dominante de concepção, representação e uso do espaço, que não considera 

preliminarmente as variáveis que recaem sobre a construção do lugar, homogeneizando-

o e comprometendo as possibilidades de sua reprodução. Fragmentados os territórios, e 

comprometida a possibilidade de reprodução da identidade, as comunidades sofrem 

interferência na sua base simbólica/cultural, e assim ficam desfeitas também as bases 

materiais de sua reprodução (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010:25). É nesse sentido que 

as práticas que resistem são baseadas no resgate do lugar, e inferem um exame da forma 

em que o poder e a hegemonia sobre a construção do espaço se dão. Isto é, nesta 

situação a própria resistência das práticas manifesta o poder de defesa do lugar 

(ESCOBAR, 2005).  

4.3 PLANEJAMENTO TERRITORIAL: PERCURSOS E TENDÊNCIAS EM TORNO 

DA GESTÃO E PRODUÇÃO DOS CONFLITOS 

Ao identificar o processo de constituição dos conflitos a partir do reconhecimento da 

forma como as modificações aconteceram no espaço de Ratones, a indicação dos fatores 

que estiveram relacionados à sua formação parece evidente. Entretanto, considerando-se 

o processo de planejamento territorial como, nas palavras de Franzoni (2012), um 

“campo de batalha permanente”, visualizo que para além do conhecimento das formas 

como o conflito se constituiu, seja necessário, para uma análise satisfatória da situação, 

apontar os caminhos pelos quais ele continua sendo reforçado, ou da forma como tem 

sido atualmente abordado pelas atividades de planejamento. 

Na seção anterior sugeri que a configuração dos conflitos identificados em Ratones – 

territoriais ou distributivos – enquanto manifestos ou latentes, está relacionada à forma 

como os processos de planejamento os tem interpretado, sejam aqueles ambientais –

relativos à gestão ambiental e à presença da ESEC -, ou urbanos, materializado na forma 

do Plano Diretor. A compreensão dessa argumentação é feita analisando-se como é 

constituído o sistema de relações que define o processo de planejamento da região, 

como são definidos os instrumentos e técnicas de sua gestão, e como os diferentes 

sujeitos nele se inserem. 
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A partir da instalação das obras do DNOS, a alteração espacial de Ratones, como 

mostrou o Figura 3 para o ano de 1938, se deu de forma contundente, influenciando as 

mudanças subsequentes observadas no espaço, e se relacionando às alterações 

processadas na vida dos moradores e na prática da agricultura. As obras incitaram, 

conjuntamente à outras dinâmicas, o desenvolvimento paulatino de um caráter urbano 

no distrito, o qual passou a se estabelecer sobre uma estrutura social e física 

previamente rural, caracterizada por grandes espaços não construídos onde antes se 

exerciam múltiplas atividades.  

São os grandes espaços rurais – constituídos a partir das terras comunais, das extensas 

porções de terra e do uso extensivo do espaço – que, propiciando a mudança espacial 

local, culminam nos loteamentos, no surgimento da agricultura urbana, e, mais 

recentemente, nos condomínios residenciais, que para se estabelecerem utilizam de uma 

antiga estrutura rural (a disponibilidade de terra propriamente dita e da paisagem 

relativamente preservada). A indução das dinâmicas urbanas sobre o espaço resulta na 

ocupação de áreas antigas de manguezal, no estabelecimento de áreas de preservação 

integral, na fragilidade ou indisponibilidade de equipamentos urbanos, e em um novo 

padrão de ocupação da área, que, de forma geral, se contrapõe àquele no qual as formas 

nativas de uso do espaço tornavam-se possíveis.  

Embora os entrevistados valorizem algumas mudanças trazidas ao distrito pelo 

planejamento (nomeadamente aquelas que combatem as faltas antes identificada), vê-se 

que a construção do conflito se centra na contradição permeada pela forma de aplicação 

de suas técnicas e ferramentas. Essa contradição poderia ser vista pela sujeição do modo 

tradicional de uso do espaço a uma concepção de planejamento que a suprime. A nova 

configuração do espaço torna-se incompatível, portanto, com a totalidade de formas de 

uso do território realmente existentes. 

Para a reprodução social da comunidade do pescador Tomás, o Rio Ratones é de 

extrema importância, entretanto, em suas palavras, “hoje onde era o rio tem casa em 

cima”. Da mesma forma está a substituição da área histórica de pesca por uma de 

preservação ambiental. Essas constatações tornam a política de planejamento urbano e 

ambiental, na visão dos entrevistados, incoerente, já que para cumprimento de seu 

objetivo determina a descontinuidade das práticas essenciais à manutenção do modo de 

vida nativo local. É a incoerência do planejamento, aos olhos dos sujeitos locais, que, 
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estando ligada à forma excludente de condução de suas políticas, conduz à conformação 

dos conflitos. 

Aquilo ali já foi um deboche pra comunidade! (...) como é que os (órgãos 

ambientais) vão fazer um loteamento numa terra em que o lençol freático tá 

logo ali (...) tá próximo ao rio, o rio do cano branco que passa praticamente 

no meio (...) a cachoeira que passa do lado duma padariazinha ali (...) 

Liberaram, e era terreno de lama, terreno que o lençol freático ta logo ali, 

botaram um aterro, e pra onde vai esse esgoto, que nós não temos rede 

coletora? Isso me irrita muito, de ver ai ó... Cadê os órgãos ambientais que 

sabem que tem um único rio que ainda é produtivo (...) entendeu? Isso é o 

que me irrita, ai fica ai tanta barbaridade (...) Pros caras vir fazer graça pra 

cima dum cara que ta com a tarrafa pra trazer peixe pras pessoas comer. 

(Tomás, 54 anos, em 23/05/2016). 

Para Tomás, a incongruência das atividades de planejamento se dá na forma como elas 

objetivaram o tratamento das questões ambientais e urbanísticas em Ratones. Essa, que 

não é compatível com aquela por ele visualizada, é definida sem considerar a 

dependência dos recursos naturais a que está submetida a reprodução social da sua 

comunidade. Isto é, no caso do planejamento feito em Ratones, a proteção ambiental e a 

permissão de determinadas formas uso do espaço que são incompatíveis com aquelas 

vislumbradas pelos pescadores e agricultores não sustentam a legitimidade da atividade.  

Jorge caracterizou, por exemplo, a criação da ESEC da seguinte forma: “eles 

confundiram, porque ali é um rio, não pode se proibir a passagem e a pesca”. O termo 

“confundir” é utilizado por ele como contraposição ao pensamento lógico que estaria 

por trás do uso do rio como meio de transporte e fonte de alimentos, para os quais não 

caberia proibição. A análise da situação feita a partir das diretrizes de Beck (2007) vai 

sugerir que, neste caso, a “premissa maior” do planejamento causaria conflitos por não 

ser aplicada a todos da mesma forma, ou seja, a preservação ambiental incitada teria, 

para os pescadores, consequências e finalidades distintas daquela defendida pelo órgão 

ambiental. Isso se vê na própria outorga de pesca na área do berçário e na liberação da 

construção de empreendimentos próxima à área de manguezal, por exemplo. Não se 

trata apenas de dizer, neste caso, que a política derivada do planejamento que se 

materializada na proposição da ESEC ou dos Planos diretores seja fraca ou limitada 

ambientalmente, já que ela incorpora e se constrói, efetivamente, a partir de uma 

determinada visão de natureza (LATOUR, 2004). O que ela faz, entretanto, é defender 

uma concepção de natureza incompatível com aquela compartilhada pelos sujeitos 

locais. Esse fator já podia ser percebido anteriormente na nas obras de drenagem do 

DNOS, as quais embora tenham sido feitas teoricamente também com o objetivo de 
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propiciar a expansão da agricultura, elas menosprezaram os impactos que levariam às 

demais atividades realizadas no local, fazendo com que seus intentos não 

correspondessem às reais aspirações da comunidade.  

Essa situação, que evidencia a visão de natureza tida pelas políticas de planejamento 

aponta, por um lado, para as formas como o conflito antes constituído passa a ser 

reforçado, e, por outro, para como ele é incorporado, e, portanto, gerido, pelas próprias 

ações de planejamento. Embora também haja conflito na arena do planejamento 

ambiental, é nela que as demandas da comunidade antiga de Ratones são 

proeminentemente reveladas, já que na arena do planejamento urbano a agricultura e a 

paisagem do distrito são negociadas nas instâncias possíveis. 

Depois de muita luta tão tentando (...) uma situação ai que vai ser muito 

complicada, mas eu apoio, que é a abranger essa parte de cima aqui como 

área de preservação (...) também, sabe? Que é uma área tudo de pantâno, 

isso ai já vai talvez evitar que entra mais um loteamento, que vai ser uma 

luta grande mas a gente já vai... (Tomás, 54 anos, em 23/05/2016). 

Há duas visões sobre a ESEC na comunidade: uma em que ela é vista como geradora de 

conflito, e outra em que ela é a própria barreira ao conflito. O relato de Tomás situa uma 

estratégia de planejamento visualizada pela comunidade que é de incorporar como área 

de preservação uma maior parte do distrito, na qual se alteraria a configuração da UC, 

como já anteriormente discutido. A ampliação da UC se daria no sentido de preservar a 

área das ameaças já visualizadas, como do avanço da expansão urbana. Esta mesma 

estratégia é vista por Cláudia, ex-gestora da ESEC Carijós, em relação às ferramentas de 

gestão e implantação da área de amortecimento da ESEC, e também pela proposta de 

inserção da característica rural e do pagamento por serviços ambientais no Plano Diretor 

Participativo de Florianópolis feitas pela comunidade. Para Cláudia, “tudo que está na 

zona de amortecimento [da ESEC] tem que ser área rural, não pode virar área 

urbana”, pelo resguardo que deve oferecer à proteção feita no interior da Estação. Vê-

se que combinadas, essas propostas que correm no sentido do resgate da área rural para 

o distrito, buscam, por fim, preservar o meio ambiente local e dar lugar às práticas 

nativas antes nele exercidas.  

A proposição da utilização da rede de pesca de malha mínima Nº 7 e da carteirinha de 

pesca são estratégias de inserção dos pescadores na gestão da ESEC, e podem ser vistas 

como formas de negociação que reforçam a relevância relegada à UC para a proteção da 
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área. Embora não tenham me detalhado tais sugestões, é relevante ressaltar que, assim 

como a categoria de UC a ser ampliada no território deva ser ponderada, de maneira que 

permita apenas os usos suportados pelo meio local, o atributo de fazer a carteirinha 

também deve ser discutido e incorporar os direitos de auto reconhecimento do grupo, 

como resguardado por legislação federal
24

. Para Escobar (2005), todas essas estratégias 

e proposições expressam ser no contexto do pós-desenvolvimento que a 

sustentabilidade e a conservação poderão ser repensadas como aspectos-chave da 

política de afirmação do lugar. 

A negociação dos usos feita nas instancias do planejamento ambiental pode ser atribuída 

ao fato de ser, como sugeriu Escobar (2005), a natureza o fator aglutinador das políticas 

do lugar, justamente por ser em torno das diversas concepções sobre ela que todas as 

políticas se estabelecem (LATOUR, 2004). No caso da comunidade nativa de Ratones, 

é “nas políticas próximas à natureza”, como nas em que a ESEC intervém, lógico atuar, 

enquanto a arena do planejamento urbano parece se distanciar desse tipo de política e 

possibilidade de atuação. 

Quando questionado sobre sua participação nas instâncias do planejamento urbano 

(como nas audiências públicas e leituras comunitárias), Jorge justificou seu desinteresse 

dizendo: “quando eu vi que isso era só papo furado, larguei um pouco de mão (...) acho 

que a maioria pensa que nem eu, “se tem dinheiro faz, se não tem dinheiro, usa o plano 

diretor”. De forma geral, os outros entrevistados também raramente participavam de 

algum processo de planejamento urbano. Embora algumas políticas de planejamento 

ambiental sejam levadas à cabo dentro do processo de planejamento urbano
25

, verifica-

se que há uma limitação nesta inclusão, que é dada pela própria concepção do urbano e 

das ferramentas que o ordenam, assim como da maneira como a arena de sua construção 

é formulada. A visão do urbano contraposto ao rural relega toda prática eventualmente 

relacionada ao meio rural à práticas ultrapassadas e carentes. 
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 BRASIL, Decreto Nº 6.040 de 7 de Fevereiro de 2007. 
25

 Defendo que todas as políticas de planejamento ambiental deveriam ser abarcadas pelo planejamento 

urbano, mas o que se verifica é que nem sempre há, de fato, um diálogo entre elas, como se pode ver nos 

casos em que as políticas de gestão ambiental de UCs são apartadas daquelas previstas pelos Planos 

Diretores. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apresentou, por 

exemplo, parecer técnico sobre a proposta de anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Florianópolis 

sugerindo, dentre outros, a inclusão neste das Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de 

Amortecimento das UCs, que não tinham até aquele momento sido consideradas pelo anteprojeto. 

(ICMBIO - Documento Técnico n° 010/2012-CR9/ICMBio/SC. ICMBIO (2016). 



 
121 

 

 

Jorge, que também é morador nativo e trabalhava de atacadista no tempo dos velhos, 

diz, questionando a defesa de um modo de vida rural na comunidade de Ratones: 

Você tem que pensar duas coisas: primeiro se vem mais gente desenvolve 

mais alguma coisa. Se você fica no que tava, você fica parado e não sai 

daquilo. É bom, é, você tem transporte, colégio, tudo muda, tudo é obrigado 

a mudar de acordo com o tempo. (Jorge, 66 anos, em 02/12/2016). 

A fala de Jorge demonstra que nem tudo é consenso interno na comunidade, havendo 

por vezes opiniões divergentes sobre a forma como poderia ocorrer a gestão do espaço 

local. Para ele, defender a característica rural significa ficar “parado no tempo” e negar 

o “desenvolvimento”, vindo na forma da oferta dos serviços. O que se percebe, 

entretanto, é que a proposição das ações que defendem a manutenção da área como 

rural, ou das práticas nativas, não negam a oferta desses serviços, ao passo que buscam 

preservar o meio ambiente local e os modos de vida a ele associados. 

Tem-se, nesse caso, uma dificuldade de incorporação das práticas de planejamento 

urbano no tratamento das questões rurais por se considerar, exatamente, o limite das 

técnicas na gestão desses espaços que não são necessariamente expressões completas da 

urbanidade. Pode haver, por outro lado, por detrás dessa situação, a concepção de que o 

planejamento ao fazer defesa do urbano estaria suprindo uma certa carência das 

populações. É importante neste ponto incorporar a concepção da falta antes exposta 

pelos entrevistados, constituída nas situações pelas quais a produção não poderia 

atender, e da fartura simultaneamente propiciada por ela. Vê-se que não era a condição 

de produção em si que determinava a carência, ao contrário, é a percepção da sua 

mudança ao longo do tempo que constitui as “perdas” sentidas
26

. Talvez seja esse mais 

um componente que caracteriza a “falsidade da premissa” do planejamento, e que o 

centra no processo de produção de conflitos, já que depreende da homogeneização das 

identidades para a superação do que determinou ser uma carência, assumindo que 

concretização do urbano pressupõe a destituição do rural. O que se observa é, contudo, 

que é justamente a defesa do rural a estratégia de fuga para as ameaças colocadas pela 

expansão urbana. A defesa do lugar feita na forma proposta da manutenção da 

característica rural e preservação do meio ambiente é o que as situa, como sugeriria 

Escobar (2005), como propulsores de formas de modernidade alternativas, em que a 
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 As concepções em torno da falta e da fartura são também discutidas por Sahlins (1972) a partir da 

determinação da afluência de comunidades caçadoras-coletoras e do paralelo entre sua categorização 

enquanto carência pela moderna sociedade ocidental. 
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ruralidade é possível e desejada como sendo a base da formulação das políticas de 

gestão urbanas locais. 

Observando a fala de Lúcio sobre a forma de resolução dos conflitos dentro do 

planejamento, observa-se que sua arena se caracteriza como instância apaziguadora, o 

que, embora continue a funcionar como palco da exposição de demandas, incute um 

caráter de gestão dos conflitos que pode ser questionada.  

Esse monitoramento e esse controle [do uso do espaço] ele precisa ser feito 

pela sociedade. (...) na reunião das associações e nas comunitárias 

[aparecem os conflitos] sim, mas na audiência você discute mais a tabela de 

uso, “ah isso pode, isso não pode”, então foi a discussão “a gente quer, mas 

pode ser assim (...)”. (Lúcio, membro da AMORA, em 15/02/2017). 

É relevante reafirmar que por a disputa está no cerne do processo de planejamento, sua 

capacidade de atender a todas as visões e demandas para o espaço é limitada, o que o 

define como um local de constante embate, no qual a decisão final sobre as mudanças a 

serem processadas no uso da terra não deve permitir a alimentação de realidades de 

submissão, segregação, e exclusão, as quais muitas vezes caracterizam os conflitos. Na 

fala de Lúcio fica claro que na audiência pública os conflitos levantados no debate 

comunitário são tratados com base nas tabelas de uso previamente definidas pelo órgão 

planejador
27

. 

É por esse critério que se vê, por exemplo, a agricultura nativa historicamente praticada 

sendo negociada a partir de critérios urbanísticos previamente definidos no Plano, a 

partir dos quais torna-se agricultura urbana (definida por parâmetros regulados do 

espaço para cultivo). A agricultura que permanece, como já assumido anteriormente, 

por um caráter de resiliência, é incorporada na política urbana por seus instrumentos de 

gestão do conflito, uma vez que impedida de ser feitas nos antigos moldes, ela é 

redesenhada a partir das novas características da cidade, se afastando das “políticas da 

natureza”. A agricultura urbana, nesse contexto, surge como a expressão da 

permanência da agricultura tradicional nos moldes “modernos” de Ratones. Não se 

trata, portanto, da mesma agricultura daquela praticada no tempo dos velhos, a nova 

agricultura se encaixa em um novo contexto, e portanto, trata-se de um novo modo de 

produção. A pesca, por sua vez, é redesenhada de forma diferente.  

                                                           
27

 No processo do PDPF a comunidade pode sugerir alterações na tabela de usos, como fez a comunidade 

de Ratones, entretanto, ela é considerada uma questão técnica pelos planejadores, sendo deles a palavra 

final. 
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Indiquei anteriormente que a diferença entre o desempenho da pesca e da agricultura ao 

longo do tempo estava ligada à própria forma como as famílias as desempenhavam no 

tempo dos velhos, o que resultava também em suas distintas formas de resistência. Se a 

pesca oferece uma dinâmica que é diferente da agricultura, os impactos sobre elas 

também ocorrerão de forma distinta. Ao passo que a agricultura é incorporada nas 

políticas de planejamento urbano, a pesca fica principalmente relegada àquelas de 

planejamento ambiental dado pelas UCs, o que continua influenciando a forma de 

resistência e permanência de cada uma. Vê-se, então, que em comparação à agricultura, 

até o momento a pesca está menos incorporada ao “urbano” que é ordenado e tratado 

pelo planejamento urbano. De forma geral, não coincidentemente ela é também a 

atividade que gira em torno de conflitos declarados e institucionalizados, e na qual seus 

defensores, os pescadores artesanais, se articulam e propõe alternativas de perpetuação 

da atividade de maneira constante. 

O planejamento tem, então, uma localização simultânea junto à geração dos conflitos no 

espaço e à sua gestão, derivados de suas concepções, políticas, e ferramentas de ação. 

Relativamente ao primeiro caso, é pela negação do lugar que o planejamento urbano em 

Ratones age na conformação de quadros de conflitos, que considerados ambientais, 

teriam sua base nas formas antagônicas de concepção e apropriação dos recursos. No 

segundo caso, a gestão dos conflitos está relacionada à própria conformação das 

técnicas de planejamento e sua aplicação, bem como no redesenho de situações de 

tradicionalidade para o que passa a ser entendido agora como fatores condizentes com 

seu caráter urbano. É na “gestão do conflito” que o caráter do distrito vai ser 

incorporado nas Áreas Residenciais Rurais, na Agricultura Urbana, no Pagamento por 

Serviços Ambientais, e na manutenção de uma Característica Rural. A forma de gestão 

dos conflitos feita pelo planejamento resulta, por fim, na condição de constituição deles 

próprios enquanto manifestações de desigualdade no uso do espaço e do próprio 

direcionamento do processo de planejamento. 

A forma de apropriação particular (seja por indivíduos ou órgão ambiental) das áreas de 

interesse dos antigos pescadores e agricultores, assim como a contradição existente 

entre a premissa maior e a prática do planejamento, demonstraram como a exclusão de 

alguns usos pela comunidade definiu o caráter do conflito, indo de encontro à percepção 

apresentada por uma entrevistada sobre o erro que incorre o planejamento ao permitir 
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tais ocorrências, levando certos grupos à marginalização ou exclusão social. A fim de 

evitar que novos quadros de conflito que reforçam disparidades e segregação 

aconteçam, é necessário que a formulação final de diretrizes e ferramentas de gestão e 

planejamento sejam pensadas a partir de um recorte social definido. Caso contrário elas 

podem ser apropriadas por outros grupos que não os inicialmente beneficiários, ou 

dirigidos para outros fins, como demostraram Klemens & Costa (2008), e como tem 

sido evidenciado até agora pelos discursos dominantes que definem como de fato o 

espaço deve ser planejado. Essa observação se aplica a todas as ferramentas e 

estratégias mencionadas: pagamento por serviços ambientais, expansão e 

recategorização da ESEC, proposição de alteração da malha de pesca, e área residencial 

rural.  

As tendências indicadas pela análise dos mapeamentos aprofundam a impossibilidade 

de continuação das práticas tradicionais de pesca e agricultura caso suas especificidades 

não sejam resguardadas em algum outro plano de ordenamento ou gestão territorial que 

inclua a real aspiração dos atores locais. A manifestação dessas aspirações é 

comprometida em Ratones pelas políticas de apaziguamento de conflitos ocorridas no 

âmbito dos processos de planejamento. Por outro lado, ainda dentro de uma política de 

apaziguamento surgem manifestações de resiliência das atividades nativas.  

Ao mesmo tempo, é necessário, um olhar resguardado para as práticas que resistem - 

como a agricultura que permanece enquadrada na forma da agricultura urbana, ou a 

pesca - de forma a não reforçar situações em que as ações de planejamento configuram 

quadros de desterritorialização ou exclusão social de comunidades ou de práticas 

emergentes.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade agrícola em Ratones se estruturou num contexto socioespacial dado pelo 

uso comunal da terra, da policultura, e de constante e profundo vínculo com demais 

práticas nativas, como a pesca artesanal, a criação de animais e o extrativismo.  

Todas as práticas nativas de reprodução espacial se davam, no tempo dos velhos, por 

meio de um tipo de sociabilidade específico, regido por relações de troca de produtos, e 

de construção de vínculos de afetividade. Neste contexto a agricultura não pode ser vista 

como atividade principal que origina a formação socioespacial de Ratones, contudo, ela 

se torna relevante a partir da relação que estabelece com essas outras práticas e 

comportamentos sociais. A comunidade rural de Ratones era, na verdade, 

tradicionalmente pluriativa, considerando-se que outras atividades também eram 

relevantes para alimentação e manutenção da comunidade, como a pesca, o extrativismo 

e a caça. 

A região onde o distrito de Ratones está inserido somente foi objeto de atenção dos 

planejadores quando da intenção de expansão turística e crescimento urbano, na qual 

transpôs-se uma visão iminentemente urbana, turística, e “moderna” para uma realidade 

até então rural. É por este contexto que o espaço de Ratones foi se modificando com o 

tempo, que as áreas de cultivo agrícola anteriormente existentes foram se fragmentando 

e destituindo, e que a estrutura rural presente no tempo dos velhos em Ratones passou 

então a abrigar um espaço urbano em expansão. O resultado deste processo foi a 

alteração espacial da área, consolidada em um novo padrão de uso da terra que fragiliza 

a prática tradicional da agricultura e as outras práticas nativas a ela relacionadas. 

A modificação da agricultura se dá, principalmente, através da fragilização das relações 

sociais que as suportavam no passado, pela proposição de usos do espaço com ela 

conflitantes. As modificações dos usos do espaço recaem, de forma geral, nas condições 

de sociabilidade da comunidade nativa, e nas formas de (re) existência de seu grupo 

social e identidade, passando a gerar, através de processos de desterritorialização, 

situações de conflito ambiental.  

Essas mudanças estão vinculadas à concepção de planejamento urbano adotada pelos 

órgãos oficiais para a área, e pelas técnicas utilizadas para sua implementação durante 

os anos estudados, em que processo de planejamento em Ratones esteve vinculado tanto 
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à geração como à gestão de conflitos envolvendo a agricultura. Assim, a partir da 

representação da natureza tida pela política de planejamento urbano oficial, a qual é 

contrária às dos moradores antigos do distrito, a agricultura tradicional dá lugar à 

agricultura urbana, entre outros, por meio de processos apaziguadores de conflito. Em 

contrapartida, a pesca é aproximada das ferramentas de gestão ambiental, ganhando 

maior espaço de reivindicações e luta por sua (re) existência.  

A tendência apontada pela compreensão da forma como se constituem e se propagam os 

conflitos é de que caso a inserção das comunidades nativas não consigam se dar de 

forma efetiva nos processos de planejamento urbano da área, o direcionamento das 

políticas urbanas e ambientais poderá ser continuamente feito em detrimento de suas 

práticas, a partir de uma concepção de urbano que não as integra plenamente.  

Considerando as fluidas relações que constituem os conflitos e os múltiplos fatores que 

se colocam sobre o surgimento e exercício da agricultura urbana, reconhece-se que os 

resultados desta pesquisa podem ser complementados por novas investigações sobre o 

processo de surgimento e manutenção das iniciativas de agricultura urbana, da forma 

como o planejamento urbano e territorial as vem apoiando, das trocas de experiência e 

relações estabelecidas entre os agricultores urbanos novos e os tradicionais, e do caráter 

que a agricultura está assumindo em outros contextos e esferas urbanas de forma geral.  

Tendo adotado como recorte de análise a conjunção atual em que se encontra a prática 

agrícola em Ratones, se reconhece como limitação desta pesquisa o aprofundamento da 

investigação sobre esses ângulos mencionados, que podem, por ventura, oferecer novas 

perspectivas sobre a agricultura urbana, a qual vem se mostrando, de fato, como prática 

emergente no contexto de construção de uma nova realidade e da sustentabilidade 

urbana, em todas suas dimensões. 
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APÊNDICE A - CHAVE DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Chave de classificação é adaptada de Anderson (1982), elaborada a partir do mapeamento de tipologias de cobertura da terra utilizada por Fidélis 

(1998), e utilizada como base para fotointerpretação da imagem aérea de 2012 da Bacia Hidrográfica do Rio Ratones.  

Chave de classificação para fotointerpretação da imagem aérea de 2012 e reconhecimento das feições definidas por Fidélis (1998) 
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Verde escuro Irregular Irregular Média Baixa Áspera Médio 
Média 

 
Vegetação de grande porte 

Verde claro 

“opaco” 

Irregular e 

Retangular 

Irregular e 

Retilíneo 
Baixa Baixa Aveludada Grande 

Não possui Pastagem 

Pouca Vegetação rasteira 

Marrom escuro Irregular Irregular Baixa Baixa Aveludada Médio Não possui Área de mangue drenado 

Verde claro Irregular Irregular Baixa Baixa Aveludada Pequeno Não possui Área de clareira 

Marrom claro à 

verde 
Irregular Irregular Baixa Baixa Aveludada Médio Não possui 

Área degradada próxima à área de vegetação 

arbustiva de outra categoria ou à vegetação 

arbórea ou em recuperação 

Marrom claro Irregular Irregular Baixa Baixa Aveludada Pequeno Não possui Solo exposto 

Marrom claro à 

verde 
Irregular Irregular Baixa Baixa Aveludada Médio Não possui Área degradada próxima à área urbanizada 

Bege Retangular Retilíneo 
Média a 

alta 
- - Média Não possui Área urbanizada 

Marrom escuro Irregular Irregular Baixa Baixa Aveludada Médio Não possui Manguezal 

Verde claro 

“brilhante” 
Retangular Retilíneo 

Média a 

baixa 
Baixa Áspera Pequeno Não possui Cultivo agrícola de hortaliças 

Verde escuro a 

marrom 

Irregular a 

retangular 
Retilíneo 

Média a 

baixa 
Baixa Áspera Pequeno Não possui 

Cultivo agrícola de espécies não hortícolas 

(árvores, leguminosas, raízes, etc). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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APÊNDICE D- MAPA DA COBERTURA DA TERRA DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO RATONES EM 2010

Área de Estudo: Bacia Hidrográfica do Rio Ratones
Município: Florianópolis
Estado: Santa Catarina
Data do Mapa: 14/11/2017
Escala:
Folha: A2 (594 mm X 420 mm)
Elaboração: Alessandra Silva Araújo
                    Guilherme Braghirolli
                    2017
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Sistema de Referência: SIRGAS 2000
Sistema de Projeção: UTM (Universal Transversa de Mercator) - FUSO 22 S
Fontes de Dados:
  -Área de Estudo, cobertura da terra e comportas: Resultado da Pesquisa
  -Distritos de Florianópolis - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do
Estado de Santa Catarina
  - ESEC Carijós: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBIO)
  - Mapa base para localização: Open Street Map 
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APÊNDICE C - MAPA DA COBERTURA DA TERRA DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO RATONES EM 1978

Área de Estudo: Bacia Hidrográfica do Rio Ratones
Município: Florianópolis
Estado: Santa Catarina
Data do Mapa: 14/11/2017
Escala:
Folha: A2 (594 mm X 420 mm)
Elaboração original: Fidélis Filho, 1998
Digitalizaçao e reprodução: Alessandra Silva Araújo
                                          Guilherme Braghirolli
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DADOS DESCRITIVOS:

DADOS CARTOGRÁFICOS:
Sistema de Referência: SIRGAS 2000
Sistema de Projeção: UTM (Universal Transversa de Mercator) - FUSO 22 S
Fontes de Dados:
  -Área de Estudo, cobertura da terra: Fidélis Filho, 1998
  -Distritos de Florianópolis - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do
Estado de Santa Catarina
  - Comportas - Resultado da pesquisa
  - Mapa base para localização: Open Street Map 
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APÊNDICE B - MAPA DA COBERTURA DA TERRA DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO RATONES EM 1938
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Folha: A2 (594 mm X 420 mm)
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Sistema de Projeção: UTM (Universal Transversa de Mercator) - FUSO 22 S
Fontes de Dados:
  -Área de Estudo, cobertura da terra: Fidélis Filho, 1998
  -Distritos de Florianópolis - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do
Estado de Santa Catarina
  - Mapa base para localização - Open Street Map
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