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E o barqueiro, vogando, há de 

cantar; As modinhas regionais 

do meu sertão, Que o filho das 

águas é poeta, E o grande rio, a 

sua inspiração! 

[...] E quando a canoa passar 

junto ao- Cavalete, ao pé do 

Redentor, - O poeta barqueiro 

há de entoar, um hino de 

louvores ao Senhor! 

Há de se lembrar, de Jesus dos 

Navegantes, que em noites de 

tempestades, faz o vento se 

acalmar! [...].  

 (Cristo Redentor: Vinícius 

Ligianus, 1950). 



RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo primordial, a construção etnográfica da realidade 

social, cultural e ambiental dos “mestres fazedores de canoas” que estão situados na 

cidade de Pão de Açúcar, Alagoas, através de uma perspectiva que abrange o poder da 

interdisciplinaridade na formulação científica do conhecimento sobre o determinado 

objeto. Optamos por esse viés tendo em vista que a interdisciplinaridade na sua forma 

mais corrente busca entender as formas pelas quais os individuos através de suas 

interações, produzem e se reproduzem através das relações sociais e interação com a 

natureza. A mestrança é pratica porque sistematiza o conhecimento, é o fundamento da 

realização do trabalho, e na condução das praticas sociais, nunca deixando de lado a 

valorização e exaltação do segredo. É nos estaleiros artesanais situados as margens do 

rio São Francisco, ao longo de perímetro urbano, que nosso estudo tem se desenvolvido. 

Assim, os estaleiros se constroem enquanto o lócus, o ponto de observação do exercício 

da mestrança, da criação e recriação do trabalho de artesãos de barcos, de dinâmicas 

socioculturais alimentadoras e alimentadas pelo saber-fazer dos mestres. Para tal é 

necessário entender também, como esses homens dotados de sabedoria e destreza 

articulam as suas praticas com os fatores ambientais, sociais e culturais, que interferem 

diretamente nas relações a apropriação do espaço. 

 

Palavras- Chave: Mestrança; Canoas; Tradição; Rio São Francisco; Estaleiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work has as main goal , the ethnographic construction of social , cultural and 

environmental realities of the "masters makers of canoes " that are situated in the city of 

Sugar Loaf, Alagoas , through a perspective that embraces the power of 

interdisciplinarity in scientific formulation knowledge about the given object . We opted 

for this bias given that interdisciplinarity in its most current form seeks to understand 

the ways in which individuals through their interactions , produce and reproduce 

through social relationships and interaction with nature . The master, because practice is 

systematized knowledge is the basis for completing the work and conduct of social 

practices , never leaving aside the recovery and exaltation of the secret. It is handmade 

in the shipyards on the banks of the São Francisco River , along the urban perimeter , 

which our study has developed . Thus , the yards are constructed as the locus , the 

observation point of the exercise master, the creation and recreation of the work of 

artisans from boats, feeder and fed by sociocultural dynamics expertise of teachers . To 

do this you must also understand how these men endowed with wisdom and dexterity 

articulate their practices with environmental , social and cultural factors that directly 

interfere in relations appropriation of space . 

 

Keywords : master, ; canoes ; tradition ; São Francisco River ; 
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1. INTRODUÇAO E PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Estamos situados na segunda década do século XXI, mais precisamente nos 

anos de 2013 e 2014, propondo pesquisar sobre um tema pouco explorado no Brasil por 

pesquisadores de diversas áreas das Humanidades (antropologia, história e sociologia, 

por exemplo). Estou me referindo com especial atenção para um estudo 

socioantropológico, para a análise dos processos socioculturais envolvidos na 

construção das canoas e botes1 situados na região do baixo São Francisco, mais 

precisamente na cidade de Pão de Açúcar, Alagoas. Neste trabalho, além de focalizar a 

importância que as embarcações tiveram ao longo da história na formação social da 

região (e ainda tem), situo minha pesquisa no universo voltado para entender os 

processos de construção, de feitura desses meios de transporte e produção, enfocando, 

acima de tudo, o papel dos mestres canoeiros como sendo indispensáveis para a 

existência dessa atividade econômica, cultural e social.  

Quanto à escolha do tema, em setembro de 2012 na cidade de Teresina, Piauí, 

durante a realização do XV CISO, na oportunidade do GT 08, intitulado de: “patrimônio 

cultural, comunidades tradicionais e sustentabilidade”, que tinha como objetivo ampliar 

as discussões a partir de estudos que tratassem da realidade histórica, de saberes e 

fazeres, de patrimônio e vivências de comunidades tradicionais, um trabalho me 

chamou a atenção e despertou minha curiosidade e interesse, se tratava do trabalho 

utilizado: estaleiro do Pará: Patrimônio integrado à comunidade, apresentado por Graça 

Santana e Lucia Santana, ambas do Museu Paranaense Emilio Goeld- (MPEG). 

O papel do mestre fazedor de canoas destaca-se ao se constituir como um 

modo de trabalho diferenciado, um saber-fazer de engenharia náutica apoiado numa 

cultura oral e por isso, empírica, que se encontra praticamente extinta em muitas 

localidades costeiras e ribeirinhas, seja por conta da introdução de barcos de fibra2 que 

1 Desde minha infância fui sendo criando em uma ambiente onde a predominância de canoas, botes e lanchas eram e continuam 
sendo de grande importância. Assim sendo, as diferenças existentes entre canoas e botes, difere tanto pelo seu tamanho, onde 
as canoas são maiores do que os botes, o uso das velas também é maior nas canoas, muitos botes se utilizam apenas de uma 
vela para sua navegação, bem como a forma como é construída difere, a canoa tem seu formato mais achatada parecido em 
muitas vezes com as canoas produzidas pelos indígenas, sendo que não apenas de um único tronco de madeira, mas de varias 
parte do cedro, já os botes são produzidos de forma mais retangular, as vezes com o mesmo tipo de madeira, o cedro.  
2 Os barcos de fibra são produzidos industrialmente a partir de formas. 



dispensam as madeiras e o talento dos artífices em sua feitura, seja devido ao abandono 

desse saber-fazer artesão pelas gerações mais novas. Além disso, o trabalho do mestre 

canoeiro3 possui singularidades diante das atividades modernas, na medida em que tem 

suas bases voltadas não apenas para a geração de lucro, mas para valores de uso, 

imateriais, onde as realizações pessoais são expressas no esmero e na continuidade das 

características seculares, de tradição, da perpetuação da arte, do saber-fazer em que este 

ofício ancestral está envolvido.  

Um conhecimento, que segundo o estudo de Junqueira e Malheiros (2003: 12), 

é portador de algumas técnicas de fabrico originárias desde o tempo da chegada dos 

portugueses. As primeiras embarcações genuinamente brasileiras são construções 

tipicamente indígenas e que, aos poucos, foram se mesclando com o tipo de 

embarcações dos europeus, portugueses, holandeses e franceses (Idem: 2003).  

Ao longo de toda costa brasileira e das bacias dos rios navegáveis, os modelos 

e tipos de embarcações sofreram variações e mudanças na estrutura, de acordo com as 

necessidades de adaptação às condições ambientais, econômicas e históricas, e ao que se 

devia transportar ou pescar. Assim, os tipos de navegações revelam características de 

cada região. Devido à existência de poucos estudos (NEVES, 2011), é possível afirmar 

que pouco se conhece sobre as canoas e botes que navegavam (e ainda navegam) por 

toda a região do Rio São Francisco, especialmente – e isso o que mais nos interessa – do 

Baixo São Francisco.  

Assim sendo, aponto para a necessidade de buscar compreender a importância 

e o papel que cumprem os mestres fazedores de canoas enquanto personagens essenciais 

para a produção e reprodução de um saber-fazer secular avivados na construção das 

canoas e botes na cidade de Pão de Açúcar, situada no sertão de Alagoas, às margens do 

Rio São Francisco. Esses homens são portadores de uma cultura simbólica 

fundamentada em um processo de trabalho que sofreu poucas mudanças com o passar 

das décadas, como é possível constatar em diálogos que tivemos com os mestres 

fazedores de canoas da aludida localidade. 

Por que a importância dos estaleiros para a construção das canoas e botes? Os 

estaleiros são mais do que espaços físicos, visto que eles são constituídos por processos 

de construção social, composto de uma diversidade de situações, em que se dão e se 

3 Quando escrever mestre canoeiro ou mestre fazer de canos, estou, na realidade, usando sinônimos, ou seja, para esta 
pesquisa esses termos significam a mesma coisa. 



reproduzem as relações sociais típicas desse tipo de trabalho. Acima de tudo, os 

estaleiros são verdadeiros centros de formação e convivência cultural, de trocas de 

experiências e saberes e de simbologias entre os homens. São, por isso, locais de 

acumulo de técnicas e de saberes tradicionais, os quais são repassados de geração para 

geração. Mais do que a importância do valor econômico produzido nos estaleiros, o que 

mais se destaca nessa atividade laboral é também a importância dada à tradição, ao bem 

simbólico, para a perpetuação do convívio familiar, vicinal, e sua íntima relação com 

rio.  

Em todo país, da região amazônica até o sul, era grande a quantidade de 

estaleiros artesanais espalhadas e que se dedicavam à construção naval de modo 

artesanal.  

Diante deste quadro, o problema de pesquisa que se propõe analisar nesta 

dissertação é o seguinte: Quais são os pressupostos socioculturais que os mestres 

fazedores de canoas utilizam-se para a manutenção e continuidade de seu modo de 

trabalho artesanal na construção de canoas e botes na cidade Pão de Açúcar? Quais são 

os mecanismos, os processos socioculturais que compõem a condição da mestrança e 

que são transmitidos pelos mestres para as gerações seguintes de mestres em Pão de 

Açúcar? 

  

Sobre isso, algumas questões mais gerais surgiram: quem são, hoje, os mestres 

fazedores de canoas de Pão de Açúcar? Como se torna um mestre? Que processos 

socioculturais e produtivos estão envolvidos na constituição deste artífice, bem como 

na elaboração e feitura das embarcações que irão singrar as águas do Baixo São 

Francisco?  

 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, Pão de Açúcar possui 23.811 (vinte e três 

mil e oitocentos e onze) habitantes, e tem um território de 683 Km², onde o bioma 

predominante é a caatinga. O início do povoamento da cidade deu-se através da chegada 

de índios que vieram da Serra do Arcaré, em Sergipe, mais tarde encontraram e 

passaram a conviver com os brancos europeus, começando o processo de miscigenação. 

No início do século XVII, os Urumaris, índios que habitavam a região, conseguiram do 

Rei D. João IV terras às margens do rio São Francisco. Deram ao lugar o nome 

"Jaciobá", que na linguagem tupi-guarani significa "Espelho da Lua". A doação causou 



problemas com os índios Xokós, que invadiram as terras dos Urumaris e os expulsaram 

de lá. Anos mais tarde em 1634 as terras que eram ocupadas pelos índios passaram a ser 

de Cristovão da Rocha. Em 1660 as terras, em forma de sesmarias, passaram ao 

domínio do português Lourenço José de Brito Correia, que transformou as terras em 

fazenda de gado, dando o nome de Pão de Açúcar.4  

 

Figura 1: Pão de Açúcar no início do seu desenvolvimento. Antiga Rua da Aurora, 

hoje, rua São Francisco.  

 

     Fonte: Abílio Coutinho, 2010. 

 

O nome (Pão de Açúcar) vem da forma de um dos morros que era semelhante à 

maneira pela qual se purificava o açúcar. Em1815, as terras foram leiloadas e 

arrematadas pela família do padre José Rodrigues Delgado, que deu grande impulso ao 

desenvolvimento do povoado. A freguesia, criada em 1853, invocou o Sagrado Coração 

de Jesus como padroeiro da cidade. Pão de Açúcar ainda era vila, em 1859, quando D. 

Pedro II pernoitou lá, em sua viagem para Paulo Afonso.  

A localidade foi elevada à condição de cidade em 18 de junho de 1887, através 

da Lei 756, desmembrado de Mata Grande. Pão de Açúcar é hoje uma das cidades mais 

antigas do estado de Alagoas, de enorme influência no cenário estadual e regional, 

4 IBGE, consultado em Maio de 2013. 



através do seu legado cultural, político e econômico. Sua população vive dos recursos 

advindos da agricultura, pecuária, da pesca, do funcionalismo público e do comércio em 

desenvolvimento, segundo dados do IBGE (Idem). 

 

Figura 2: Rio São Francisco e ao fundo rua da senzala onde viviam os escravos. Hoje, 

Bairro Cohab. 

 

 Fonte: Abílio Coutinho, 2010. 

 

 

Nesse sentindo, Pão de Açúcar teve seu desenvolvimento também atrelado ao 

rio e às embarcações que navegavam entre a foz, onde hoje é Piaçabuçu, até a cidade de 

Paulo Afonso, na Bahia. Essas embarcações transportavam os mais variados produtos 

que eram produzidos nas cidades, bem como abasteciam as mesmas de produtos que 

não podiam ser encontrados nelas, antes da construção das várias hidroelétricas, e 

principalmente da de Xingó entre as cidades de Canindé do São Francisco, em Sergipe e 

Piranhas, Alagoas. Aos poucos muitos dos enormes barcos, que transitavam pela região, 

foram desaparecendo, com a construção de estradas e a modernização de outros meios 

de transporte, bem como pelo baixo volume das águas do rio. Da foz até a cidade de 

Piranhas são 228 quilômetros propícios para a navegação de pessoas e produtos locais. 

A navegação feita no rio São Francisco, desde sua descoberta em 04 de outubro 

1501, sempre foi feito através de barcos a vapor, gaiolas, onde se destacavam as 



carrancas na proa das embarcações que perdurou do século XIX até meados do século 

XX. Mais tarde foram substituídas pelas canoas de tolda, de estrutura mais leve e de 

fácil navegação, que com o tempo também foram sumindo da região, restando apenas os 

barcos a motor e canoas e botes a vela. 

 

Figura 3: Barco a Vapor Paulo Afonso atracado na cidade de Pão de Açúcar. 

 
Fonte: Abílio Coutinho, 2010. 

  

As canoas caracterizam-se enquanto um importante instrumento de trabalho 

para muitos pescadores da cidade de Pão de Açúcar. Segundo Camara (1937), a origem 

da palavra canoa é americana e advém dos Caraíbas, povos indígenas situados na 

América Central, que usavam barcos e geralmente eram utilizadas para a pesca e a 

guerra com populações vizinhas.  

De maneira geral, podemos dizer que as canoas não podem ser tomadas como 

um acontecimento em estado de isolamento, pois elas resultam de aspectos 

socioambientais, econômicos e culturais da região em que estão inseridas; e, além disso, 

as canoas também estão atreladas ao sistema pesqueiro e como um produto da 

manifestação cultural de cada comunidade. 

 

E ela desde sua origem uma indústria natural de todos os povos que 
habitavam as costas e margens de lagos e rios, e indispensável por 



causa da necessidade de proverem-se de alimentos, e de transporte ao 
povos vizinhos, por incentivo da troca de mercadorias, ou desejo das 
empresas para além de seus horizontes, ou ainda pelo ardor das lutas, 
tudo isto alterado pelas circunstancias especiais de localidade – força e 
direção dos ventos reinantes, profundidade do mar ou dos rios, 
presença de escolhos, distancias a navegação, caráter, enfim, e índole 
dos povos, recursos da natureza ou da arte que dispunham 
(CAMARA, 1937:16). 

 

As canoas, desde os seus primórdios, eram construídas tendo como modelo e 

matéria prima o tronco único de uma árvore que dependia de seu tamanho e tipo. Todo 

fabrico fundamentava-se em técnicas advindas das tradições indígenas (Camara, 1937). 

De certo, os povos indígenas são reconhecidos como os detentores das primeiras 

técnicas de fabricação e construção das canoas e botes – como já tive a oportunidade de 

explicar logo acima –  como conhecemos hoje. É claro que, ao longo do tempo, o jeito e 

maneira de se fazer foram mudando, incorporando elementos europeus.  

 
O mestre, além de ser um indivíduo dotado de liderança, de exprimir confiança 

para sua equipe de trabalho, conhecimentos e técnicas, é também responsável pela 

guarda de segredos que envolvem a transformação da árvore, da madeira, em algo 

significante para a navegação, isto é, das técnicas que irão dar feitura a sua obra, o 

barco. Além disso, “ao mestre cabe também a transferência dos conhecimentos 

necessários à reprodução material e simbólica do grupo social” (MALDONADO, 2001: 

106). Segundo Ramalho (2009), ao analisar mestres de pescaria – suas conclusões de 

pesquisa podem ser transferidas para os artífices fazedores de canoas a nosso ver - o 

papel do mestre é fundamental, tendo em vista que é através dele que existe a difusão e 

propagação do oficio, da manutenção e perpetuação de uma arte secular, que em várias 

localidades se transmite ao longo do tempo, de geração para geração, por meio da 

oralidade, do ver e observar, e que, no caso de Pão de Açúcar, é proporcionado pelo 

convívio nas oficinas e nos estaleiros artesanais. 

É na capacidade de articular práticas e conhecimentos sobre a fabricação, assim 

como o processo de navegação, que se destaca o mestre, fato que lhe confere prestígio e 

autoridade perante a equipe que trabalha sob seu comando. Ademais, seu talento leva, 

aos bons mestres, a serem os mais requisitados para a realização de canoas e botes na 

localidade e fora dela.  



É nos estaleiros artesanais, situados às margens do Rio São Francisco, ao longo 

de perímetro urbano por onde corre o rio, que nosso estudo foi desenvolvido. Assim, os 

espaços físicos foram o lócus, o ponto de observação do exercício da mestrança, da 

criação e recriação do trabalho de artesãos de barcos, de dinâmicas socioculturais 

alimentadoras e alimentadas pelo saber-fazer dos mestres. Nessa delimitação espacial de 

pesquisa, pude identificar a quantidade de 3 (três) estaleiros, que me deram uma base de 

validação e sustentação da nossa pesquisa e estão situados bem próximos à margem do 

rio, com o objetivo de facilitar a retirada das canoas e botes do local de sua construção, 

para sua entrada nas águas.  

 A pesquisa de campo teve início em dezembro de 2012 cujo primeiro estaleiro 

visitado foi o de Mestre Olivam, este situado no porto das lanchas, mais 

especificamente na praia da bomba, aos pés do morro do Cavalete, onde está o 

monumento do Cristo Redento. Essa primeira visita tinha como objetivo a realização de 

uma visita exploratória e também uma sessão de fotos nos moldes da antropologia 

visual como meio de perceber o meu objeto de pesquisa a partir das leituras feitas em 

sala de aula, na disciplina (Métodos e Técnicas de pesquisa em Antropologia). Assim a 

pesquisa durou entre dezembro de 2012 até fevereiro de 2014. É importante frisar que 

embora o tempo da pesquisa tenha durado mais de um ano, a estadia em campo não 

seguiu uma ordem cronológica coerente, ou seja, não era todas as semanas, nem todos 

os meses que eu me encontrava junto com o objeto de pesquisa, pois como qualquer 

trabalho que denote deslocamentos, encontros e rupturas, há sempre as dificuldades em 

acertar horários, dias propícios, fatalidades de última hora, outros compromissos que 

estão na pauta do dia de qualquer estudante e pesquisador.5 

Durante a realização da pesquisa, além de fazer entrevistas e conversar com os 

mestres envolvidos na realização da dissertação, foi importante também, como método 

de pesquisa, o exercício da observação direta, e muito raramente a observação 

participante, tendo em vista que na maioria das vezes os mestres não estavam focados 

na construção artesanal de canoas ou botes. No primeiro momento a ideia inicial era de 

5 Neste período que compreende a duração da pesquisa este pesquisador esteve envolvido com outras questões que 
dificultaram a continuidade da pesquisa de campo. Festas de fim de ano, em dezembro e janeiro que delimita os encontros com 
os mestres canoeiros, bem como a realização de artigos das disciplinas do semestre letivo do mestrado.  De Abril a Maio de 
2013 estive na cidade de São Paulo realizando pesquisa bibliográfica no NUPAUB/USP (Núcleo  de Apoio a Pesquisa sobre 
Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras), ao voltar tiver que preparar todo o trabalho referente a qualificação que 
ocorreu em agosto, ao mesmo tempo que tive que residir mais uma vez em Aracaju para que pudesse pagar uma disciplina 
optativa que faltava no meu componente curricular do mestrado, que terminou apenas em dezembro de 2013. Assim era apenas 
em alguns momentos de intervalos que pude me dedicar a ir a campo, coletar informações e observar mais atentamente o 
cotidiano dos mestres.  



tentar compreender a situação de um maior número possível de mestres na cidade já que 

eu tinha mapeado a quantidade de 4 estaleiros, mas na verdade quando fui a campo, de 

modo mais sistemático, as dificuldades de encontrar com os mestres nos seus locais de 

trabalhos eram imensas. Muitas vezes eles estavam viajando ou realizando outras 

atividades fora. Se marcasse dia e hora para encontrá-los, por muitas vezes acontecia de 

não estarem lá por motivos que desconheço, ou por enfermidades etc. Como relato na 

seguinte passagem no dia 24 de setembro de 2013:  

 

Cheguei aos estaleiros às 08h:40min (manhã) e logo me deparei com o 
vazio. Havia ocorrido um imprevisto, pois o meu principal informante 
não se encontrava no local indicado para iniciar a exploração de 
campo. Por sorte, o senhor José Luiz da Silva (meu pai) ia chegando 
ao porto das lanchas6, me conduziu para conhecer os outros mestres 
que estavam nos seus respectivos estaleiros. (Diário de Campo, 24 de 
setembro 2013). 
 

A seleção dos atores foi se dando de forma “natural”. Como escrevi 

anteriormente, o objetivo era acompanhar o cotidiano do maior número de mestres (dos 

4 que ainda existem). No entanto, o campo apenas me proporcionou compreender a 

realidade de 3 mestres (Mestre Zé Carlos, Mestre Pedro e Mestre Bode), cujos estaleiros 

estão situados um em frente ao outro. Todavia, cabe destacar que esses mestres 

entrevistados possuem grande respeito e reconhecimento dos outros mestres e daqueles 

que precisavam de seus serviços na região para consertos e/ou fabricação de barcos 

(pescadores etc.) Sem dúvida, a pesquisa é feita de imponderáveis contingências e isso 

exige do pesquisador capacidade de reinvenção constante. Durante os meses em que 

realizei o trabalho de campo, embora já estivesse conquistado a confiança dos dois 

mestres, eu não desisti de procurar e tentar conversar com outros mestres, que eu sei 

onde estão localizados os seus estaleiros. Foram marcadas várias idas a tais, mas 

encontrar os mestres dispostos a me concederem o direito de conhecer um pouco da sua 

realidade não foi possível.  

Por que a importância dos estaleiros para a construção das canoas e botes? Os 

estaleiros são mais do que espaços físicos, visto que eles são constituídos por processos 

de construção social, composto de uma diversidade de situações, em que se dão e se 

6 O senhor José Luiz é meu pai e profundo conhecedor dessa realidade pois ele exerce outra atividade que tem o rio como 
principal meio de sobrevivência, ele é lancheiro ( piloto de embarcação de transporte de passageiros entre Pão de Açúcar e 
Niterói no estado de Sergipe. Foi ele que em algumas vezes me foi indicando os mestres que já tinham uma certa bagagem na 
realização do oficio de mestre fazedor de canoas e botes.   



reproduzem as relações sociais típicas desse tipo de trabalho. Acima de tudo, os 

estaleiros são verdadeiros centros de formação e convivência cultural, de trocas de 

experiências e saberes e de simbologias entre os homens. São, por isso, locais de 

acúmulo de técnicas e de saberes tradicionais, os quais são repassados de geração para 

geração. Mais do que a importância do valor econômico produzido nos estaleiros, o que 

mais se destaca nessa atividade laboral é também a importância dada à tradição, ao bem 

simbólico, para a perpetuação do convívio familiar, vicinal e sua íntima relação com rio.  

Em todo país, da região amazônica até o sul, era grande a quantidade de 

estaleiros artesanais espalhadas e que se dedicavam à construção naval de modo 

artesanal.  

 

 

1.1 Metodologia e Fontes: 

 

Por ser uma pesquisa cuja estrutura principal de desenvolvimento está ancorada 

na construção de uma etnografia sobre a realidade dos mestres fazedores de canoas na 

cidade de Pão de Açúcar, através de sua oralidade, das suas experiências de vida e da 

observação direta da realidade in loco, o fundamental é desvelar os processos 

socioculturais presentes no trabalho dos referidos mestres e os processos históricos e 

econômicos existentes, e por tanto, a etnografia é o método mais indicado para 

apresentar os dados mais significativos – em termos simbólicos e materiais, a partir do 

cotidiano desses homens - na solução do problema de pesquisa que envolve e tecerá os 

resultados desta pesquisa.  

O antropólogo que se dispõe a construir uma etnografia deve estar ciente de 

que não pode - diante da comunidade estudada - colocar-se como portador de certa 

autoridade, de detentor exclusivo do conhecimento. O pesquisador bem atento e 

cuidadoso deve estar preparado para ser alvo constante de indagações, perguntas e 

observações colocadas pelo seu objeto de estudo, que é também sujeito da pesquisa 

nesse sentido. 

O que se torna claro, hoje, é que muito das pesquisas está mais ligado a temas 

de interesse do cotidiano, do que relacionadas às comunidades ditas “exóticas”, 

“nativas”; e, por isso, questões voltadas para os hábitos, valores, manutenção de 



tradições culturais, ordem políticas tradicionais perderam força com deslocamento do 

debate mais para o terreno do urbano, do que para os lugares afastados, “isolados” 

geograficamente. Por conta disso, renomados estudiosos da antropologia concluem que 

“estamos, em suma, produzindo uma nova e intrigante etnografia de nós mesmos” 

(DURHAM, 2004: 17). Dessa maneira, distante ou próximo, o que realmente deve ser 

levado em conta é que a etnografia tenha como meta desafiadora descrever, reproduzir e 

interpretar de forma clara e consistente a realidade de outra cultura, suas práticas e 

desenvolvimento social. 

A etnografia deve ter o caráter de um texto original sobre uma determinada 

sociedade em um dado momento, e de tornar público as características mais particulares 

de uma realidade até então desfavoravelmente despercebida. Nesse sentido, apontamos 

a etnografia como o caminho mais promissor, em decorrência das características do 

objeto e das questões colocadas, para o desenvolvimento desta pesquisa com os mestres 

fabricadores de canoas. Situamos a pesquisa, de acordo com a proposição de Geertz 

(2005): 

 
O que um etnógrafo propriamente dito deve fazer, propriamente, é ir a 
lugares, voltar de lá com informações  sobre como as pessoas vivem e 
tornar essas informações disponíveis à comunidade especializada,  de 
uma forma pratica, em vez de ficar vadiando por bibliotecas, 
refletindo sobre questões literárias. (GEERTZ, 2005: 11-12). 
 
 

Na feitura da pesquisa etnografia, a observação participante exerce papel 

fundamental, visto que requer do observador a aquisição de experiências prévias e 

também certo desprendimento, desapegos formulados pelo senso comum, exigindo do 

pesquisador o uso da linguagem menos científica e mais popular, onde os próprios 

investigados identifiquem-se. Segundo James Clifford (2011:20):  

 

A observação participante obriga seus praticantes a experimentar, 
tanto em termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da 
tradução. Ela requer um árduo aprendizado linguístico, algum grau de 
envolvimento direto e conversação e frequentemente um “desarranjo” 
das expectativas pessoais e culturais. A experiência real, cercada 
como é pelas contingências, raramente sobrevive a esse ideal; mas 
como meio de produzir conhecimento a partir de um intenso 
envolvimento intersubjetivo, a pratica de etnografia mantém um certo 
status exemplar.(CLIFFORD, 2011:20). 
 



O que importa é construir um discurso em forma escrita que estabeleça 

similitude com o discurso do “nativo” sem negar a condição de cientista, própria do 

antropólogo. Um conhecer que realce as crenças, comportamentos, os ritos e tradições 

em forma de texto, assumindo um status significativo. É a experiência de campo que 

possibilita uma rica construção etnográfica, pois a partir desta experiência, da 

negociação oscilante entre “nós” e o “outro”7, bases para a relação do conhecimento,  

 

É o trabalho de campo prolongado que transforma o antropólogo num 
especialista sobre o contexto social que estudou. A legitimidade do 
conhecimento produzido pelo antropólogo decorre precisamente do 
fato de “ele ter estado lá”. Nesse sentido, o caráter especial da forma 
como foi adquirido o conhecimento e fundamento da autoridade 
cientifica (SARRÓ, 2006: 18). 
 

Para James Clifford, a alegoria etnográfica apresenta-se e se configura através 

do seu caráter “narrativo” (CLIFFORD, idem: 61), conferindo ao texto mais do que uma 

descrição dos traços culturais, um ar mais temporal no processo seguinte ao dá escrita, 

ou seja, a alegoria confere a noção de tempo cientificamente construído, de tempo 

cronológico ao texto etnográfico. 

 Destacando também que, por se tratar de um trabalho mais alegórico, a cultura 

do outro, em algo que passa ser reconhecido, a etnografia não pode assumir apenas o 

status de uma pura “descrição cientifica”, (CLIFFORD, Ibdem: 62), deve ser mais do 

que isso, deve ser pautada na linguagem simples para que eles possam ser lidos e 

identificáveis e que possa conferir ao “comportamento estranho” um ar de significância 

para todo e qualquer grupo humano, e que, ao mesmo tempo, não possa ser a cultura 

investigada, visualizada de forma romântica. 

 Como estou caminhando neste sentido, a pesquisa etnográfica assume a 

postura de resgatar, um passado que parece ter desaparecido com o passar do tempo. 

Nas palavras de Clifford (2011), estamos, em suma, construindo uma etnografia de 

resgate.  

 

Toda descrição ou interpretação que se concebe como “trazendo uma 
cultura para o terreno da escrita”, movendo-se  da experiência oral-
discursiva (a do “nativo”, a  do pesquisador de campo) para uma visão 
escrita daquela  experiência (o texto etnográfico), está encenando a 
estrutura do “resgate” (CLIFFORD, 2011: 79).  
 

7  Grifo retirado da obra de Malinoswki, “Os Argonautas do Pacífico ”, (1976: 22) 



 
Entendendo a necessidade da etnografia, da pesquisa de campo e observação 

participante, outros autores podem ainda fornecer considerações pertinentes a respeito 

deste modelo e método de investigação antropológica, tais como Roberto Cardoso de 

Oliveira (1998), Roberto da Matta (2010) e Eunice Durhan (1986). 

A memória será outro mecanismo analítico utilizado de forma recorrente na 

pesquisa, pois se configura como uma rica fonte de conhecimento, no sentido de 

elaboração que quadros cognitivos de interpretação do que se é observado, em especial 

quando esta memória torna-se acessível a partir do corpo coletivo de indivíduos e o que 

eles próprios resgatam e tornam importante de serem relembrados, já que tais 

lembranças ficam intocadas apenas na memória pessoal de cada um.  

Mesmo assim, não vou ter a certeza de que o que quero ouvir será dito, será 

lembrado. Não é porque o indivíduo ou até mesmo o grupo esteve presente em certos 

acontecimentos da história da cidade, da região, que eles tomam o fato passado como 

uma apropriação sua. Isso vai depender se o que se viveu, presenciou pode ser relevante 

na construção social do futuro. A memória, mais do que se uma construção produzida 

na e pela historia, é construída no contexto social, de acordo com seu grau de 

importância. 

 

Mas o que constitui a localização da memória não é somente uma 
instrução histórica; e bem mais uma vontade de futuro social. Todo 
pensamento social está voltado para o futuro. Todas as formas do 
passado, pata criar pensamentos verdadeiramente sociais, devem ser 
traduzidas na linguagem do futuro humano (BACHERLARD, 1994: 
48).  
 

Outro mecanismo que contribui para o apuramento de um olhar mais refinado 

sobre o nosso objeto de pesquisa se dá através do uso de imagens fílmicas e da imagem 

fotográfica, pois elas permitem que, ao me deparar com certas imagens, eu esteja 

conscientemente apropriando-me de detalhes e circunstâncias de uma realidade, talvez 

escondida, e que só se mostra por meio das lentes das câmeras fotográficas e filmadoras. 

Mais do que um instrumento de coleta de dados, o uso dos recursos audiovisuais 

nos proporciona, enquanto antropólogo, construção diferenciada de nossa relação com 

os atores envolvidos, permite por assim dizer, um “discurso visual”8, não só pela nossa 

8  Termo utilizado por Silvia Cayubi Noves (2004). 



condição de pesquisador, mas também pelo próprio grupo e informantes , implicando 

também em um certo grau de negociação.  

A escolha destes recursos resulta das possibilidades ofertadas pelos mesmos, 

especialmente pela capacidade de gerar múltiplos olhares, de distanciar de uma visão 

superficial e imprecisa. Mais do que ser um amontoado de informações, a imagem deve 

ter como função primeira, criar mecanismos, que seja porta-voz dos acontecimentos que 

são percebidos e observados na realidade investigada.  

 

Entretanto, a contribuição mais importante que a fotografia pode 
trazer à pesquisa e ao discurso em Ciências Sociais, a meu ver, reside 
no fato de que, pela sua própria natureza, ela obriga a uma percepção 
do mundo diferente daquela exigida pelos outros métodos de pesquisa, 
dando assim acesso a informações que dificilmente poderiam ser 
obtidas por outros meios (GURAN, 2002: 99).  
 

Recursos audiovisuais aliados ao texto escrito possibilitam assim, uma 

etnografia rica em detalhes que, juntos, compõem um todo explicável e com nexo. Para 

fundamentar esta pesquisa alguns conceitos precisam ser entendidos, explicados e 

amplamente discutidos, e que contribuam para entender o objeto, ampliando a 

necessidade de ofertar sentido ao que se observa, descreve acerca da realidade 

investigada. Entre os conceitos que irão contribuir para a realização da pesquisa, 

podemos citar o de mestrança, com base no que escreveu Simone Maldonado 

(1993:132) na compreensão da referida antropóloga:  

 

[...] a mestrança é um fenômeno do âmbito pratico, produtivo, 
recoberto de significados atribuídos pela tradição. Como pratica, a 
mestrança é o fundamento da organização do trabalho a bordo, [...]. 
Do ponto de vista simbólico, a construção da pessoa do mestre e a sua 
legitimidade rementem à hierarquia, ao igualitarismo e ao segredo. 
(MALDONADO, 1993: 135). 
 

Na construção analítica deste trabalho, a mestrança e a pessoa do mestre 

exercem o papel de protagonistas, pois as práticas, a vida social, a solidariedade, 

segredo, trabalho, se constituem como aspectos diferenciados e pouco revelados na 

cidade de Pão de Açúcar e, em grande parte, da região do Baixo São Francisco. O 

mestre tem a capacidade de articular e construir, através do traço patriarcal, a confiança, 

a obediência de coordenar tarefas inerentes à construção e realização do trabalho 

artesanal de uma canoa e bote. “Trata-se da capacidade de comunicar conteúdos 



implícitos, de dar ordens silenciosas ou de informarem linguagem cifrada e lacônica, o 

que se deseja que seja feito no bote”. (MALDONADO, 1993: 138). 

 A construção da pessoa do mestre se dá através da íntima relação que o 

indivíduo constrói ao longo do tempo com as tecnologias de pesca e o saber-fazer aí 

contido, conhecendo fortemente o funcionamento do complexo sistema que o rodeia, 

crescendo junto com a construção de cada bote, cada canoa. “Do ponto de vista 

simbólico, a construção da pessoa do mestre e a sua legitimidade rementem à 

hierarquia, ao igualitarismo e ao segredo”. (Idem, 1993: 135). O papel do mestre é 

importante porque ele delega e organiza no âmbito prático a produção e reprodução das 

técnicas de fabrico, atreladas a simbologias compactadas pela tradição.  

 

O termo mestre é originário de duas palavras latinas magisterium e 
magister, cujos significados podem ser o que ensina, aconselha, 
conduz e/ou guia na elaboração de uma obra.  A origem da pratica da 
mestrança está presente desde a Idade Média, visto que “é na antiga 
organização dos mestres que o termo mestre assume o seu significado. 
O mestre dirige a oficina, mas ao dirigi-la, ensina e simultaneamente, 
cria uma obra [grifos do autor]” (SERRÃO, 1971, P. 48). Só existe 
mestre porque há uma arte a ser aprendida, produzida e repassada, em 
suas mais diversas formas de apropriação humana [...]. (RAMALHO, 
2009: 267, grifos do autor).  
 
 

Neste sentindo, o intuito do trabalho é conhecer a importância desses homens 

que fazem do seu trabalho a junção de um saber-fazer patrimonial com a realização 

profissional, pois mesmo que a modernização contribua para a valorização de novos 

produtos e serviços, a importância do mestre não desaparece ao longo do tempo. A 

mestrança deve ser entendida como um capital simbólico porque denota conhecimento 

repassado e transmitido através da herança, seja no âmbito familiar ou de compadrio, 

parentesco e amizade.  

 

 

1.2 Organização dos Capítulos:  

 

No primeiro capítulo, intitulado “Uma pesquisa, alguns debates teóricos”, a 

escrita está dividida em dois momentos: no primeiro, apontamos para a necessidade de 

fazer uma a construção e revisão bibliográfica; e, no segundo, produzo um debate 



conceitual. Assim, acreditamos encontrar um caminho mais promissor para que, neste, o 

mestre e a mestrança sejam avaliados como um ofício em que sua capacidade de 

produção e tradição vá além dos sentidos do acúmulo de capital, mas antes como uma 

realidade diferenciada e histórica. 

O segundo capítulo, intitulado “Entre rios e mares: a história das embarcações 

no Brasil e seus mestres”, objetiva-se realizar uma análise histórica voltada para as 

principais características das primeiras embarcações no Brasil e os seus mestres artesãos 

que as o produziram. Assim sendo, pretendo recuperar e discutir os diferentes tipos de 

embarcações, suas especificidades de feitura para determinados ambientes e buscar por 

atender distintos interesses socioeconômicos, a depender do local e época, com especial 

ênfase para as embarcações artesanais. Ademais, focalizarei a importância das canoas 

no baixo São Francisco – inclusive no município de Pão de Açúcar – Alagoas - e como 

elas foram (e ainda são) importantes para o desenvolvimento da região. Para tal análise, 

diversas fontes foram consultadas, como relatos de viajantes, demais livros e textos que 

remetem à história da cidade e do Estado de Alagoas (acadêmicos e não acadêmicos), 

através de uma investigação bibliográfica (na biblioteca municipal de Pão de Açúcar).  

No terceiro capítulo, intitulado “Saber e Tradição: a arte da mestrança em 

tempos de mudança”, apoio-me na pesquisa etnográfica. Aqui, o essencial é desvendar, 

nos dias de hoje, o modo de vida dos artífices de barcos de Pão de Açúcar, ou seja, 

como vivem e como eles têm desenvolvido suas técnicas de trabalho, como aprendem 

este ofício (é similar ao passado?), relações de trabalho e como fazem para manter vivas 

tais tradições. Para isso, foram realizadas entrevistas com os mais experientes mestres 

fazedores de canoas, onde acompanhei, quando possível, nos estaleiros artesanais 

situados na cidade, tendo como suporte metodológico, a observação participante, diário 

de campo, recursos audiovisuais e entrevistas. 

 

Já o quarto e último capítulo intitulado “A Realidade do Trabalho Artesanal nos 

Estaleiros em Pão de Açúcar e a Realização Patrimonial”, destaco como se apresenta 

para esta pesquisa a realidade do trabalho produzido pelos mestres fazedores de canoas, 

construindo uma análise em que junção entre teoria e campo possa combinar e iluminar-

se mutuamente. No segundo momento, teço uma abordagem no sentido de ampliar e 

categorizar a pessoa do mestre fazedor de canoas, a partir da patrimonialização e que 



implicações acarretariam nos processos de trabalho, no saber-fazer e principalmente, na 

realidade social. 

Assim, este trabalho busca apresentar uma etnografia que envolva as relações da 

mestrança, dos “mestres fazedoras de canoas”, na cidade de Pão de Açúcar, mostrando 

como, ao longo do tempo, esse grupo foi sendo desenvolvido, quais suas práticas 

sociais, suas visões de mundo e como a tradição foi, ao mesmo tempo, sendo mantida e 

modificada pelas interferências e consequências da modernidade. Esperamos assim, 

estarmos dando a nossa contribuição para novos entendimentos sobre a arte da 

mestrança, tão pouco explorado quando se volta para a construção de canoas, e que 

sirva de base para as futuras pesquisas. E o mais importante, contribuir para a 

“preservação” dessa arte tão milenar, que aos poucos vem atestando para o seu 

desaparecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. UMA PESQUISA, ALGUNS DEBATES 

 

O primeiro ponto deste capítulo tem como abordagem fazer um apanhado dos 

principais autores, teorias e conceitos que deem condições necessárias ao entendimento 

da realidade social investigada, não se limitando aos autores da antropologia, pois, 

como já foi dito mais acima, tem uma base interdisciplinar, mas sempre priorizando os 

métodos da antropologia. Já o segundo ponto vai dar conta de fazer um debate 

conceitual com os principais temas que darão margem para uma investigação coerente e 

plausível.  

 

 

2.1 Da Construção Bibliográfica: 

 

Sempre no início de um novo trabalho, logo após a escolha do tema de 

pesquisa, dos objetivos de análise, a segunda etapa se torna ainda mais decisiva, pois a 

escolha e leitura de uma bibliografia pertinente dependerão, consequentemente, todo o 

andamento da pesquisa.  

E é ai que surgem as primeiras dúvidas. O que deve ser lido? Quais autores se 

aproximam mais daquilo que se está objetivando analisar, interpretar e entender? Pois 

antes de ir a campo e até mesmo durante toda sua estadia nele, o pesquisador precisa 

estar preparado intelectualmente para o seu campo e sobre o contexto onde se realizará a 

pesquisa, e não se fechar para essa leitura “pré-construída” 9 pois, ao longo do caminho, 

outras leituras precisam ser lidas de acordo com as necessidades impostas pelo objeto.  

 

Suas leituras prévias devem permiti-lhe que coloque para si mesmo 
suas primeiras questões, ou mais exatamente, que faça novas questões 
para compreender uma realidade social, ela mesma em mutação. 
Aprenderá, à medida que avança, que a pesquisa consiste 
essencialmente em propor boas questões (BEAUD; WEBER, 2007: 
45). 

 
É a partir de uma leitura prévia, focada, que a pesquisa passa a ser 

desenvolvida, e com esse desenvolvimento inicial os conceitos começam a surgir e com 

eles questionamentos que implicam também encontrar autores e definições que melhor 

9 Termo retirado do texto Florence Weber & Stephane Beaud (2007).  



correspondam em interpretar, questionar os fenômenos produzidos pelos grupos 

observados. Assim, a construção bibliográfica deve fornecer um suporte para que o 

pesquisador possa se apropriar, mesmo que parcialmente, do assunto, a fim de que o 

leitor compreenda sobre o que está sendo tratado no trabalho, bem como uma 

amostragem mais próxima – possível - da realidade, possibilitando maior diálogo entre 

a teoria e pesquisa, como também entre a teoria e objeto de pesquisa. 

A capacidade de entendimento se torna mais evidente à medida que eu tomo 

nota de outros trabalhos que também tenham como foco uma abordagem mais próxima 

ao meu objeto de pesquisa, pois são estes trabalhos que vão - de certa forma - 

possibilitar ao estudioso uma luz, acender os faróis que o guiarão para a descoberta de 

novas possíveis abordagens e interesses. Contudo, é bastante importante saber que um 

pesquisador em sua estadia no campo, não terá condições de conhecer tudo, de conhecer 

e interpretar cada processo particular que identifica a comunidade e/ou o grupo social. 

Durante a estruturação do trabalho, encontrei textos e monografias que com 

grande eficiência nos mostram tanto a produção, a história, a matéria prima, os aspectos 

ambientais e sociais das canoas em todos os processos, através dos usos específicos de 

ferramentas, do saber-fazer naval. Encontramos desde trabalhos do século XIX, do 

século XX, mais especificamente das décadas de 1930 e 1940, até trabalhos mais atuais, 

porém quase todos conduzidos para a compreensão e descrição, o da preservação e 

manutenção dos barcos, jangadas, canoas em todo o território navegável do Brasil. 

O primeiro trabalho de que se tem notícia sobre o tema é o de Antonio Alves 

Câmara (19937)10 intitulado: “Ensaios sobre as construções Navais indígenas do 

Brasil”,  em que o autor aborda a grande quantidade de embarcações cuja origem 

remonta aos indígenas, que tinham uma característica peculiar e se diferenciava de 

acordo com o lugar onde era produzido, o tipo de madeira. Para Câmara (1937): 

 

Há exemplares delas em todo o mundo, como em diferentes pontos de 
nossa costa, em algumas das quais aplicam esse nome se a precisa 
propriedade, devido ao uso do tema e á origem que tiveram grandes 
embarcações que ainda são conhecidas pelo nome de canoas. 
(CÂMARA, 1937: 55) 
 

Câmara (1937) procurou através de suas observações, os modos pelas quais 

eram construídas os mais diferentes tipos de embarcações, de maneira simples, sem 

10  Na verdade o texto foi publicado pela primeira vez em 1888. 



dados muito técnicos, mas que ao mesmo tempo desse conta de preservar a forma 

fidedigna e a estrutura física de cada embarcação. Assim Câmara deu uma enorme 

contribuição, não só pelo pioneirismo, para o desenvolvimento do país, mas também por 

contribuir para a divulgação dos costumes, tradições de comunidades que ocupavam e 

ocupam a costa brasileira, as margens de rios e lagos.  

Assim, também podemos citar a obra de Luís da Câmara Cascudo: “Jangada: 

uma pesquisa etnográfica”, de 1954, onde o autor trata de forma histórica e através de 

crônicas, o processo evolutivo das jangadas, sua construção e todas as relações sociais 

que estão envolvidas na vida e cotidiano dos jangadeiros e suas relações com o mar. 

Outra obra do autor “Jangadeiros”, publicada em 1957, expõe as características 

peculiares pelas quais os jangadeiros são reconhecidos pelo modo particular, a 

construção do seu ofício, os hábitos dos segredos da pesca e do mar. Além disso, 

Cascudo (1957), através da sua observação participante, descreve com detalhes a 

relação das mulheres na prática pesqueira, na confecção artesanal, do bordado e no 

cuidado com o ambiente familiar.  

Podemos citar ainda a obra de Theodor Selling Junior (1976), “A Bahia e seus 

veleiros: uma tradição que desapareceu”, onde o estudioso procura sistematizar as 

embarcações que estavam situadas em todo o território baiano, porém estavam prestes a 

desaparecer, não somente na costa, no litoral baiano, mas também por todo o interior do 

estado, inclusive na parte navegável do rio São Francisco, onde o autor afirma ser um 

“vasto manancial de pesquisas”11. 

 

Vimos também as legendárias barcas com suas figuras de proa, as 
canoas ditas de Propriá, que paulatinamente estavam invadindo o 
médio São Francisco; vimos os paquetes de Juazeiro e por fim, os 
gaiolas e os carretas, isto é os vapores fluviais. Havia tipos que jamais 
víramos em revistas ou livros sobre navios. (SELLING JUNIOR, 
1976:84). 
 

O rio São Francisco é sim um grande celeiro cultural, de preservação, 

manutenção e renovação das tradições. Ao longo de todo o rio, há mudanças de clima, 

de vegetação, e assim a construção social e simbólica também é fruto desses sistemas 

ambientais, da percepção das necessidades cotidianas. As embarcações e as 

manifestações culturais espalhadas pelo médio São Francisco são tratadas na obra de 

11  Ver Junior (1976:84) 



Zanoni Neves (2011)12 “Navegantes da Integração: os remeiros do São Francisco”. É 

um texto em que se destaca a realidade de homens que passam a maioria do tempo 

navegando pelo rio São Francisco, no seu percurso entre Minas Gerais e Bahia. 

Apresenta-se aos leitores as peculiaridades, as curiosidades, lendas e tradições que são 

transmitidas e encontradas ao longo de toda área navegável do médio São Francisco, 

além, é claro, das condições sociais, econômicas das populações ribeirinhas.  

Trabalhos mais recentes procuram expressar a importância das canoas e suas 

variadas formas, seu gradual desaparecimento devido às proibições da retirada da 

matéria-prima, e às constantes transformações ocasionadas pela globalização e 

modernização das embarcações, das ferramentas utilizadas nas devidas construções. Em 

um artigo publicado como “Tipologia da Canoa Monóxila do Estado de Santa 

Catarina”, Marcelo Lanziotti (2010) realiza uma pesquisa onde são identificadas as 

principais características, os moldes, as estruturas que são encontradas nas canoas 

monóxilas13. O autor, além disso, aborda a preocupação com o desaparecimento desta 

prática milenar, onde o ofício do “mestre canoeiro” está a cada dia mais desaparecendo 

em algumas localidades. 

 

Vivemos hoje um período muito especifico na longa historia das 
canoas e dos homens do mar que as esculpiram em todos os recantos 
do planeta. Algumas décadas tornam-se um curto espaço de tempo 
quando comparados a milênios. Estamos, provavelmente, vivendo as 
últimas décadas desta arte milenar. O cenário atual indica fortemente 
que o oficio de canoeiro está em vias de extinção (LANZOTTI, 
2010:01). 
 

Essa preocupação pontuada acima deve ser levada em conta a realização deste 

trabalho, pois sob o refletir sobre as primeiras observações no campo, aponto assim, 

como sistematizou ao descrever as canoas monóxilas de Santa Catarina, Lanziotti 

(2010), para um parcial desaparecimento do ofício de “mestres fazedores de canoas”, na 

cidade de Pão de Açúcar, restando apenas poucos desses profissionais e sua arte 

milenar. Outro trabalho recente e fruto dos estudos realizados por Wanda T. P. 

Vasconcelos Maldonado (2001), sobre a construção de canoas no litoral de São Paulo, 

em Ilhabela, tendo como resultado de sua dissertação de mestrado intitulada “Da Mata 

para o Mar: a construção da Canoa Caiçara em IlhaBela- SP”. O trabalho de Wanda 

12  O livro tem sua edição original no ano de 1947. 
13A canoa monóxila, conhecida como “canoa-de-um-pau”, feita a partir de um único tronco de arvore, acompanha a humanidade 
na maior parte de sua historia. (LANZIOTTI, 2010: 01). 



Maldonado (2001) talvez seja o estudo que mais se aproxime do que eu estou 

produzindo e realizando, pela importância dada pela autora aos aspectos sociais e 

simbólicos da construção da canoa, ao “mestre canoeiro” 14, que é o foco principal, o 

objeto de investigação desta pesquisa.  

 

O pescador constrói, em relação a sua canoa, um vínculo de confiança 
de dependência: confiança sua eficiência e dependência, como 
instrumento de trabalho, para a obtenção do sustento de sua família, e 
como transporte, para a manutenção de suas relações sociais. 
(MALDONADO, 2001: 103). 
 
 

Assim sendo, os autores e textos que acabo de citar serviram como base e 

primeiro instrumento de conhecimento, garantindo assim um acúmulo prévio de 

informações que me conduzem às primeiras reflexões acerca do meu próprio objeto de 

pesquisa e que caminhos possíveis eu estou seguindo. Entre os principais conceitos 

utilizados podemos citar o de mestrança, cujas bibliografias mais indicadas destacamos: 

Wanda Maldonado (2001), Simone Carneiro Maldonado (1993), Cristiano Ramalho 

(2009). Outro conceito importante para o entendimento do nosso objeto é o de tradição, 

que terá como principais fontes teóricas: Antônio Carlos Diegues (2004, 2001), Rosyan 

Britto (1999), Lucia Helena Cunha (2004) e DaMatta (2010). 

Por fim, acredito que estes dois conceitos – mestrança e tradição - serão os 

fios condutores do trabalho por abarcarem a construção social que se situa em volta da 

realidade cultural, social, econômica e ambiental das canoas na cidade de Pão de Açúcar 

– Alagoas. São conceitos que com facilidade, incorporam tantos outros para que juntos 

formem uma explicação plausível sobre a realidade investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Termo utilizado pela autora, diferente do que estamos utilizando neste trabalho, mas que na verdade parte do mesmo principio 
de conceituação e analise. 



2.2  Discussão Conceitual:  

 

Neste segundo ponto, tratarei dos dois principais conceitos que norteiam todo o 

trabalho, afim de que o leitor possa identificar com bastante atenção, sobre do que se 

trata a pesquisa. Assim, os conceitos de mestrança e tradição são importantes porque 

nos fazem pensar a feitura da canoa como uma arte, produzida e reproduzida através de 

valores oriundos das práticas individuais, através da capacidade articuladora do mestre, 

seu saber-fazer, bem como das tradições que se perpetuam através do tempo, no 

conjunto do espaço social. 

 

 

2.2.1 A Arte da Mestrança: sua história: 

 

Quando abrimos um livro didático de história, em que o assunto trata sobre a 

Idade Média, é bastante comum nos deparamos como sendo uma das principais 

características desse período histórico, que durou do século V até o século XV, as 

corporações de ofícios, que eram os locais de produção artesanal, nas quais os mestres 

eram os chefes, acompanhados pelos oficiais e os aprendizes15, onde se realizavam uma 

determinada atividade artesanal, tais corporações tinham como principais características 

na Idade Média, evitar a concorrência entre os artesãos, já que em cada corporação só 

podia existir uma única arte de ofício, pois o mestre tem que ser capaz e eficiente 

naquilo que faz, de ser um especialista que domine todas as fases de produção do seu 

produto. 

 
No passado, dentro das mais diversas corporações de oficio 
(sapateiros, ourives, alfaiates, etc.), os mestres em suas oficinas 
tinham o domínio de todo o processo de produção, que ia das fases de 
organização até chegar à execução das tarefas. Quem planejava as 
atividades nunca se encontrava dissociado do espaço de execução do 
trabalho, e, por isso, não existia uma hierarquia extrema, uma 
separação entre classes sociais ou de quem planejava e executava o 
trabalho. Não havia, então, uma dissociação entre o trabalho e o 
capital. (RAMALHO, 2009: 265). 
 

15 Os oficiais e os aprendizes eram subordinados aos mestres. Cada um com funções determinadas dentro das corporações. Os 
oficiais eram o braço direito dos mestres, e com um pouco mais nas suas funções, eram geralmente integrantes da família dos 
mestres.  



Com o passar do tempo e o desenvolvimento da sociedade burguesa, muitas 

corporações de ofícios foram dando lugar às pequenas fábricas e a nascente indústria 

manufatureira, e o sabe-fazer dos mestres foi perdendo a força de definir os rumos do 

processo de produção, com a expansão do modo de produção capitalista e da separação 

e hierarquização entre trabalho intelectual e manual nas fábricas (MARTINS, 2008). Na 

verdade, há que se notar uma diferença na forma como era produzida e difundida a arte 

nas corporações de ofícios, das relações de produção existentes nas primeiras fábricas, 

tanto na Inglaterra e França, entre os séculos XVIII e XIX, pois houve mudanças 

significativas no caráter dado ao produto final e como eles eram produzidos, sem a 

marca e o estilo tão peculiar da cada mestre artesão. 

 

Várias corporações começaram a se descaracterizar com o 
rompimento dessas situações, pelas imposições desfechadas em 
decorrência da expansão de uma economia de mercado baseado na 
produção capitalista, que tinha nos artífices e nos regulamentos de 
suas profissões vários empecilhos: não separação dos meios de 
produção, proteção externa frente ao mercado, relações rígidas de 
trabalho, produção localizada e outras. (RAMALHO, Ibidem: 265). 
 
 

O que caracterizava essas corporações de ofícios era basicamente a relação 

familiar existente, das trocas e partilhas de bens, de afinidades, de gostos e gestos, de 

materiais, fortalecendo assim os laços de parentesco tão arraigados através dos 

mecanismos de reprodução do saber-fazer simbólico do grupo com a natureza.  

No Brasil, as corporações de ofícios, existiram desde os primeiros momentos 

do período colonial, durando até meados do século XIX, quando foram extintas a partir 

da Constituição de 1824. No país, as corporações de ofícios estavam ligadas 

particularmente com as instituições religiosas, bem como por corporações nos moldes 

das portuguesas.  Assim, a regulamentação e formação de uma corporação era 

proveniente da realidade do trabalho construído pelo mestre artesão, através do 

sistemático processo de ensino e garantia da aprendizagem. 

 

Por outro lado, esse processo se manteve através dos elos religiosos 
estabelecidos com uma irmandade leiga – especialmente  nas regiões 
de tradição ibérica e nas suas possessões – que a tornava uma 
protetora do oficio, cujo santo representante era padroeiro daqueles 
artesãos e de sua arte. (MARTINS, 2008: 06). 
 
 



As corporações de ofícios no Brasil também começaram a entrar em declínio, 

não só pela aprovação da nova constituição de 1824, mas também pela nova 

organização econômica que se estabelecia, através do financiamento de criação de 

indústrias, aumentando assim as atividades mercantis em várias cidades, especialmente 

no Rio de Janeiro, que era a sede da Coroa Portuguesa. Foi por meio dos incentivos da 

Coroa, que houve a arrancada favorável à produção, principalmente os intensos cenários 

de produtividade urbana, e consequente aumento do desenvolvimento social. Assim, o 

século XIX foi responsável pelo declínio das corporações de ofícios, bem como a 

valorização da mercantilização e produção proveniente das primeiras indústrias que 

surgiam no país. 

Assim, como bem esclareço, as corporações de ofícios serviam, no passado 

como locais específicos para a produção de bens de consumo e culturais de um 

determinado povo que permitem a continuidade do trabalho através das gerações 

futuras, criando e recriando os mestres das mais diversas artes e saberes que nascem da 

experiência pessoal, comunal e coletiva, das apropriações específicas que demanda a 

cada um através das necessidades e adversidades proporcionadas pelo tempo em 

movimento. A mestrança, mais que um componente complementar na vida do 

individuo, é a sistematização da própria existência através do poder criativo e 

transformador da mente humana.  

Apesar do fim das formas de organização com base nas corporações de ofício, 

trabalhos vistos e vividos como arte e/ou um ofício a ser executado e aprendido por um 

mestre não sucumbiram, recriando-se em termos simbólicos e práticos no país, a 

exemplo do que acontece com a pesca artesanal (RAMALHO, Idem) e os mestres 

fazedores de canoa. 

 

 

 

2.2.2 Os Mestres, a Mestrança: 

 

Imagine você leitor numa sala de aula, onde aquele que comanda, que chefia, 

que ministra uma determinada disciplina, é chamado de mestre do saber, um professor?! 

Pois bem, o professor é o responsável por conduzir seus alunos pelo caminho do saber, 

do aprendizado diário, da construção do conhecimento crítico e profissional, pelo 



compartilhamento de suas práticas, pela experiência acumulada e repassada através da 

sua memória acumulativa do conhecimento. Assim também podemos entender o papel 

do “mestre fazedor de canoas”, pelo seu hábito formalmente construído, da manutenção 

dos seus laços sociais adquiridos ao longo do tempo histórico, familiar e também 

construídos socialmente. 

              O mestre tem a capacidade de articular a prática com os conhecimentos orais 

obtidos por meio dos seus antigos mestres, pelos laços que estão se desenvolvendo e 

atingem um grau de envolvimento capaz de restabelecer descontinuidades que o tempo 

dissolve, sobretudo os laços de afinidade, de articulação entre a vida prática, do trabalho 

e a família, pois impera sobretudo a solidariedade. Segundo Ramalho (2009): 

 

O mestre é praticamente uma instituição, pois armazena em si um 
patrimônio societário. Ele é responsável pela previa ideação da arte, o 
planejamento de todas as etapas, a organização do grupo de trabalho e 
o nascimento da obra. Elementos que devem ser sempre divididos 
com os demais trabalhadores de sua oficina marítima [a embarcação], 
em prejuízo de se não obter uma boa qualidade produtiva. 
(RAMALHO, 2009: 268)16. 
 

A organização do trabalho por parte do mestre não é condicionado pelo seu 

poder de comando, nem baseado na força, porém pela experiência adquirida e sua 

capacidade de tornar prático o saber-fazer. A ordenação e posicionamento de cada 

indivíduo nessas relações comunitárias, onde o mestre é o chefe, se dá pelas posições 

delimitadas pelos costumes e leis vinculadas dentro de um determinado espaço cultural, 

que perpassam as condições e convenções sociais criadas pela modernidade. Assim, a 

construção “mestres fazedores de canoas” e toda a estrutura social que se constrói em 

volta desse tipo de corporação é justificada pela capacidade que se tem em se organizar 

de forma não estruturada, e, às vezes, inconscientemente rudimentar o espaço de 

trabalho.  

Porém cabe ao mestre zelar pelas informações, pela transferência dos 

conhecimentos cabíveis à reprodução que alimenta o projeto simbólico. É o saber-fazer 

a condição estrutural que rege e constrói a unidade. Pois o saber- fazer assenta-se sobre 

o reino da memória, e exterioriza através do uso que se faz dele.  

16 Lembramos que Ramalho (2009), constrói sua observação analítica sobre a mestrança, tendo como elemento central os 
pescadores da praia de Suape, litoral pernambucano. 



Saber-fazer que deve sempre estar a serviço de quem queira aprender, 
de quem mereça ser um dia mestre da pescaria17, para que seus 
segredos sejam desvelados, continuados, recriados e alguns superados 
ao longo de futuras gerações de pescadores, tanto no domínio da 
técnica, quanto na gestão sócio- ambiental do espaço marítimo. 
(RAMALHO, 2009: 293). 

Baseando-se nos tipos ideais weberianos, Simone Maldonado (1993) descreve 

algumas características singulares presentes nos mestres, na mestrança, entre elas, 

destacam-se o carisma, a dominação patriarcal, a confiança e o segredo. O carisma é 

fundamental na construção da mestrança, tendo em vista que ele é o elemento de ligação 

entre o mestre e os demais atores envolvidos em um estaleiro. 

Outro traço que permite pensar a mestrança no âmbito da dominação 
carismática é o fato dos mestres serem os interpretes por excelência e 
por atribuição da sua sociedade, da regra cultural que constrói 
territórios no mar e regulamenta o seu usufruto, detendo uma posição 
de autoridade e de firmeza moral que se engendra na experiência 
coletiva, que, por sua vez, informa a ação social sob forma de pré-
conhecimentos e expectativas (MALDONADO, 1993: 132)18. 

 

Os vínculos, os sentimentos engendrados a partir da realização dos espaços 

vividos, possibilitam que o mestre exerça por sua virtude carismática, a obediência e 

fidelidade dos seus companheiros. (Ibidem, 1993: 132). Outra característica intrínseca 

na mestrança, de acordo com Maldonado (1993), está fundamentada na relação 

patriarcal, com base na teoria weberiana:  

O mestre se assemelha também um elemento de dominação patriarcal 
que se diferencia da figura carismática sobretudo pelo seu caráter 
institucional e sistemático, que se enraíza em valores, costumes e 
atividades constituintes da ação pratica. (MALDONADO, 1993: 133). 

 

Ou seja, cabe ao mestre, além de lidar com fatores de ordem prática, exercer o 

comando nas questões que estejam diretamente ligadas a fatores emocionais que 

envolvem todo o grupo. Os mestres começam a escolher, a recrutar os novos integrantes 

do grupo, através da filiação, o que caracteriza como uma vantagem dos filhos sobre os 

17Mais uma vez alertamos para o foco central de Ramalho ao trabalhar com os mestres canoeiros e suas praticas na praia de 
Suape, litoral pernambucano. Usamos a citação apenas para ilustrar a importância da propagação do saber-fazer como uma das 
atribuições do oficio da mestrança, em qualquer atividade que se desenvolva através da arte  e habilidades tradicionais.  
18 Assim como Ramalho (2009), Maldonado (1993), também constrói suas analises sobre a construção social da mestrança, se 
ancorando sob a ótica do pescador, do ser mestre numa comunidade de pescadores. É difícil encontrar trabalhos que exponha a 
realidade dos “mestres fazedores de canoas”, assim a opção pela escolha desses trabalhos para a construção teórica do nosso. 



demais na transmissão do saber patrimonial.  “A confiança tem um aspecto formativo 

que se constrói na experiência e na socialização realizando-se na prática em termos 

cooperativos”. (MALDONADO, 1993: 133). A mestrança é prática porque sistematiza 

o conhecimento, é o fundamento da realização do trabalho, e na condução das práticas 

sociais, nunca deixando de lado a valorização do segredo. “Do ponto de vista simbólico, 

a construção da pessoa do mestre e a sua legitimidade remetem à hierarquia, ao 

igualitarismo e ao segredo”, compondo assim um simbolismo inigualável na realização 

e elaboração naval.  (MALDONADO, 1993: 135).  Marshall Sahlins (1987) aponta para 

sendo a construção simbólica uma construção realçada pelo uso da linguagem, das 

trocas sociais, interferindo diretamente sobre o espaço ocupado, usado o tempo como 

fator de consolidação do oficio. “Na medida em que o simbólico é, deste modo 

pragmático, o sistema é, no tempo, a síntese da reprodução e da variação”. (SAHLINS, 

1987: 09). Neste sentido, o sistema de reprodução realizado pelos mestres está situado, 

concomitantemente, entre o fazer e o tempo.  

Voltando-se mais para a mestrança vinculada à construção de canoas, Wanda 

Maldonado (2001) expõe outra característica fundamental, que deve ser associada à 

construção do mestre no seio de sua comunidade. Para a autora, a paciência é 

fundamental, porque é através dela que o mestre terá a capacidade de realizar um 

trabalho mais detalhista, mais minucioso, não só durante o processo inicial, como 

também no processo de acabamento da canoa, ademais, é capaz de construir a 

bordadura, a pintura minuciosa, os traços que dão vida e beleza a canoa. 

 

O mestre é aquele que conhece e domina o processo de construção da 
canoa por inteiro e coordena o trabalho dos ajudantes, seus aprendizes. 
O resultado do trabalho do mestre- canoeiro, é uma canoa perfeita e a 
canoa perfeita é aquela que possui além das qualidades necessárias à 
navegabilidade, uma estética reconhecida pelos pescadores. 
(MALDONADO, 2001: 107). 

 

            A mestrança neste sentido, mais do que ser uma atividade basicamente voltada 

para o valor econômico da produção artesanal de botes e canoas, ou qualquer outra 

atividade, seja pesca, marcenaria, é tratada como um capital simbólico que se vincula à 

transmissão por base oral e histórica, acompanhado o ritmo da vida, das paisagens que 



se modificam pelos usos e desusos que delas fazem. O aprendizado não é forçado e nem 

tão pouco se transmite através de instruções normativas rígidas, é algo natural e 

transmissível como herança que merece ser resguardada. 

 
 

2.2.3 A Mestrança e a Tradição: 

No atual estágio de desenvolvimento social e econômico, as novas tecnologias  

estão dando cada vez mais condições para o fortalecimento  e consolidação das formas 

de produção e consumo. A globalização, ao mesmo tempo em que fortalece os fluxos e 

altera os padrões tecnológicos e científicos, interfere diretamente nos valores e crenças 

sustentadoras das sociedades e comunidades tradicionais. “A perspectiva que costuma 

tomar o tradicional como “retrógrado” enseja a ideia de que certos padrões culturais são 

atitudes “irracionais” a serem vencidas pelo adestramento” (Britto, 1999: 38). Ainda 

para Ramalho (2012: 10), não se deve empregar o termo “tradição”19 como um sistema 

em que os atos e práticas estejam fielmente ligados aos costumes do passado, mas antes 

como ações para o fortalecimento do grupo a qual está inserido e pretendem manter uma 

continuidade.  

Por isso e para melhor desvelar esses processos societários, “devemos 
entendê-los como construções humanas realizadas para encarnar as 
forças geradas pelo modo subjacente de mobilizar o trabalho social. 
Eles não são estáticos e dados para sempre” ( WOLF, 2003: 303 apud. 
RAMALHO, 2012: 10). 
 

Neste sentido, diferentemente do que se imagina, as representações e práticas 

tradicionais são em primeira instância condicionadas, no caso de grupos socioculturais 

que dependem das dinâmicas ecológicas diretamente, pela exploração dos recursos 

naturais e sua adaptação ao meio, bem como a intencionalidade e racionalidade nos usos 

desses recursos. “E, nessa síntese, o elemento fundamental vem mais da cultura e das 

capacidades produtivas de uma sociedade que das condições naturais”. (DIEGUES, 

2001: 64). As sociedades tradicionais de pescadores, “mestres fazedores de canoas”, 

assim, se apropriam e tendem a controlar os recursos, com o objetivo de produzir e 

reproduzir os meios de produção, relações sociais e representações culturais.  

19  Grifo nosso.  



 

Essas comunidades tradicionais têm também uma representação 
simbólica desse espaço que lhes fornece os meios de subsistência, os 
meios de trabalho e produção que compõe a estrutura de uma 
sociedade (relações de parentesco etc.). A expulsão de suas terras 
implica a impossibilidade de continuar existindo como grupo portador 
de determinada cultura, de uma relação especifica com o mundo 
natural domesticado (DIEGUES, 2001: 65). 

 
Assim, diferente do que se acostumou a tomar como conflitante, ou até mesmo 

perpetuação das comunidades tradicionais, tais perspectivas e enfoques sobre essa 

realidade não contribuíram para o atraso e nem retardamento do desenvolvimento de 

uma nação. As comunidades apenas se apropriam, muitas vezes, de forma milenares, de 

técnicas que estimulam o convívio de forma a conduzi-los rumo ao futuro, tais como 

apropriação de um passado histórico, formas rudimentares de sustento, artesanato, 

folguedos etc.  

 
Sem uma tradição, uma coletividade pode viver ordenadamente, mas 
não tem consciência do seu estilo de vida. E ter consciência é poder 
ser socializado, isto é, é se situar diante de uma lógica  necessárias e 
exclusões fundamentais, num exaustivo e muitas vezes dialogo entre o 
que nós somos (ou queremos ser) e aquilo que os outros são e, 
logicamente, mas não devemos ser. A consciência de regras e normas 
é, pois, uma forma de presença social, sempre dada num dialogo com 
posições bem marcadas pelo grupo. (DAMATTA, 2010: 53). 
 
 

É interessante observar que as grandes intervenções provocadas e gerenciadas 

pela globalização, meios de comunicação, internet, telefonia móvel, meios de 

transporte, ao mesmo tempo em que colaboram para processos culturais homogêneos, 

contribuem ainda mais para o fortalecimento do caráter diferenciado da realidade social 

dos grupos tradicionais. Mais do que desqualificar ou estabelecer posições antagônicas 

entre o moderno e o tradicional, é mais louvável promover um discurso que comporte 

ambas realidades como complementares. 

 
Ter tradição significa, por tudo isso, mais do que viver ordenadamente 
certas regras plenamente estabelecidas. Significa, isso sim vivenciar as 
regras de modo consciente (responsável), colocando-as dentro de uma 
forma qualquer de temporalidade. [...]. A tradição, assim, torna as 
regras passiveis de serem vivenciadas, abrigadas e possuídas pelo 
grupo que as inventou e adotou, de tal modo que, numa sociedade 



humana, seus membros acabam por perceber sua tradição como uma 
coisa que lhes pertence. (DAMATTA, 2010: 54-55). 
 

É necessário, nesse sentindo, buscar entender as comunidades tradicionais como 

uma sociedade que detém o manejo dos recursos naturais, sem os quais elas  não teriam 

sentido de existir. É, na verdade, um tipo de domínio científico dotado de saberes orais 

e perpetuado através do respeito pelos antepassados e pelos recursos da natureza. Tentar 

expulsar, desestruturar, destruir uma realidade tradicional, se traduz como um equivoco 

por parte do poder do Estado e instituições econômicas, em prol do desenvolvimento, é 

antes necessário conferir a tais comunidades os seus direitos legais e constitucionais.  

 

Há que inventar formas de conferir direitos e cidadania a essas 
diferentes concepções de organização social, por tanto tempo ocultas 
aos olhos do poder. Mas há também, ao fazer isto, de respeitar-lhes as 
regras internas, não submetendo-as, necessariamente, a um olhar 
controlador. É preciso entender que essas diferenças foram até hoje 
capazes de subsistir, apropriando-se de parcelas do poder, 
reproduzindo-se, apesar de seu não reconhecimento. Instituí-las como 
sujeitos explícitos do processo político sem reduzi-las ao mesmo 
tempo, eis o desafio que a ordem jurídica deverá superar para tornar-
se reflexo de uma sociedade solidaria e fundada na tolerância do 
outro, pronta a aprender com ele e a olhar-se nele, como, afinal, 
antropólogos, pretendemos ter aprendido. (LIMA apud DIEGUES, 
2001: 69). 
 
 

No Brasil20 já existe uma legislação específica que nasce com o intuito de 

regularizar e reconhecer os direitos das comunidades tradicionais, embora saibamos que 

seu pleno desenvolvimento e ordenamento por parte dos governantes ainda é ineficiente 

e pouco estruturada para que as verdadeiras garantias sejam tomadas como efetivas e 

práticas.   Representações, então, são produzidas como meio de atestar a particularidade 

e suas experiências que se enraízam e fornecem subsídios para a continuidade de suas 

condutas e desejo de realização do grupo.  

 

Essas representações são meios pelas quais os homens reinventam 
seus mundos, reforçando ou transformando os mundos de seus 
antecessores. Apesar da diversidade dos objetivos e dimensões, as 
diferentes modalidades de representações estão intimamente 
relacionadas com o fluxo da vida social (DIEGUES, 2001: 70). 
 

20 Através do Decreto nº 6.040, do Presidente Lula, reconhece as comunidades tradicionais não somente as comunidades 
quilombolas e indígenas, mas também os pantaneiros, caiçaras (pescadores do mar), ribeirinhos, seringueiros, entre outros.  
 



 
No caso dos “mestres fazedores de canoas”, é evidente que, em cada situação, 

em cada tempo socialmente determinado, o conhecimento adquirido vai tomando outros 

contornos que se reproduzem, fazendo uma referência tanto ao passado, como tentando 

se comunicar com o presente, construindo a atividade diária da construção das canoas, 

através dos símbolos cognitivos perpetuados pela memória. A produção artesanal das 

canoas, pois, dá-se a partir de uma resposta gerada pela situação criada dentro da 

realidade específica, neste caso, pertencentes e interligados com o rio São Francisco. 

Ao analisar “os mestres fazedores de canoas”, não estou consequentemente 

enquadrando o meu objeto como sendo particularmente uma comunidade tradicional21, 

pois os mestres e seus ajudantes fazem diariamente um contínuo movimento de idas e 

vindas para as suas residências espalhadas pelo perimento urbano da cidade de Pão de 

Açúcar, ou seja, estou apenas querendo entender: como as práticas dos “mestres 

fazedores de canoas” podem ser enquadradas nos sistemas de classificação de 

comunidades tradicionais, ou como as situações criadas por eles podem ser entendidas 

como de realidade tradicional. 

 E como o saber se perpetua e se transmite nos estaleiros? Uma das respostas 

encontradas, advinda de Foster (1971, apud, DIEGUES, 2001: 81), como sendo uma 

comunidade tradicional situada “[...] nas “sociedades parciais” (party society), inseridas 

numa sociedade mais ampla na qual as cidades exercem papel fundamental”. Nesse 

sentido, o que nos interessa são aspectos tradicionais (saber-fazer e simbologias) que se 

mantêm, renovando-se em situações modernas, nas cidades, em grupos já urbanizados. 

Assim, tradição e modernidade não são vistas aqui como dicotômicas, como já salientou 

Sahlins (Idem), Britto (Idem) e Diegues (Idem). 

 As marcas do presente e da vida urbana ofertam aos mestres os signos que 

constroem proximidades dinâmicas, que tendem a tornar diferente cada vez mais os 

usos e práticas dos saberes herdados dos antepassados, das ligações afetivas. Ligados a 

essa realidade, as noções de tempo, espaço e território casam-se. O tempo social 

construído pelas sociedades, comunidades com boa parte de seus valores baseados na 

tradição, se dá por meio do respeito que os mestres possuem nos ciclos da natureza, das 

adversidades provocadas pelas ações dos ventos, das chuvas, pelo sol, pela forma de 

exploração da retirada da madeira etc. O espaço socialmente determinado, para os povos 

21 Faço uma analise mais contudente no ultimo capitulo sobre este aspecto. 



tradicionais, a sua ocupação não pode ser nunca decorrente da ação individual, antes é 

uma apropriação coletiva que envolve e equivale também para a realização da produção, 

do trabalho e de tudo que dele se utilize. Bem como serve de mecanismos para a 

reprodução do saber patrimonial. Para Diegues (2001):  

 
Além do espaço de reprodução econômico, das relações sociais, o 
território é também o lócus das representações e do imaginário 
mitológico dessas sociedades tradicionais. A intima relação do homem 
com o seu meio, sua dependência maior em relação ao mundo natural, 
comparada ao homem urbano-industrial faz com que os ciclos da 
natureza (a vinda de cardumes de peixes, a abundancia nas roças) 
sejam associados a explicações míticas ou religiosas. As 
representações que essas populações fazem dos diversos hábitat em 
que vivem, também se constroem com base no maior ou menor 
controle de que dispõem sobre o meio físico (DIEGUES, 2001: 85). 

 
A apropriação do meio, em parte, também deve ser levada em conta pela seleção 

determinada e autoconsciente de elementos significativos, tanto derivado da ação 

coletiva, como pela aplicação, ritualização, manipulação dos objetos e saberes 

descobertos. Assim sendo, ao escolherem os melhores significados, para representarem 

um determinado contexto e os compartilham, estão assim reinventando e perpetuando 

os que eles consideram essenciais representação da comunidade, pois ainda, segundo 

Wagner (2010: 106), o objetivo da cultura é manter-se viva através da sua contínua 

reinvenção. A reinvenção, então, só se realiza quando conscientes de seu 

posicionamento, os portadores de tradições entendem o que deve ser o seu 

autoreconhecimento tanto ao grupo, como exteriorizando suas condições se vida. 

O que torna característico então, e que deve ser entendido, é que os processos e 

culturas tradicionais diferentemente do que se imaginava, não são processos estáticos e 

parados no tempo, mas sim possuem amplas modificações no conjunto da sociedade. 

Diegues (2001) também entende que a tradição deve ser situada como um sistema 

cultural e social em um constante processo de dinamismo e nem como algo congelado e 

representado simplesmente o passado, mas construções que possibilitam às tradições 

realçarem seus signos e símbolos nas modernas formas de desenvolvimento.  

 
O que se pretende realçar aqui é que, afora o valor em si dos saberes 
patrimoniais, eles não podem ser vistos como expressões congeladas – 
meras representações do passado. Tal maneira de pensar insere-se na 
lógica acidental, que elege a si própria, de modo absoluto, como a 
única expressão da razão – a medida de todas as coisas – atribuindo   



às outras formas societárias um pensamento pré- lógico, inferior e 
irracional. (CUNHA, 2004: 111-112). 
 

Diante disso, é certo que os “mestres fazedores de canoas” da cidade de Pão de 

Açúcar, sertão de Alagoas, e tantos outras comunidades tradicionais, seja da pesca, das 

áreas úmidas, dos quilombolas e indígenas, povos da floresta, ribeirinhos, não devem 

ser considerados como desprovidos de uma ciência capaz de produzir e desenvolver 

formas criativas de  convivência, tanto com as sociedades contemporâneas, bem como 

de modos eficazes de produção, sem que para isso agridam o meio ambiente, que 

atendam as suas necessidades e correspondam aos modos de vida baseado na diferença, 

diferenciando do controle estabelecido pelas leis do mercado capitalista de consumo e 

lucro.  

Diante das questões abordadas logo acima, entendo que o conceito de tradição 

que mais se aproxima com a pesquisa é definido pela junção entre a abordagem 

conferida por DaMatta (2010), quando expressa que em cada sociedade há a 

permanência de traços culturais que seguem uma tradição, que rompem a barreira do 

tempo e se localizam em espaços determinados, sobrevivendo através das atualizações 

provocadas pelos grupos através de “práticas concretas e visíveis” (DaMatta, 2010: 56). 

Mas nem tudo que comporta ao tradicional é externando e observado por quem está de 

fora. O outro conceito que desperta para o entendimento da realidade se firma a partir 

do que defende Diegues (2001) ao pronunciar que, as representações executadas pelos 

grupos são importantes na medida em que eles se apropriam dos símbolos e sinais 

pertencentes aos seus antepassados e os transformam de acordo com os fluxos contínuos 

da vida social.   

Neste sentido, a concepção que recai sobre a arte da mestrança como um 

elemento no sentido do tradicional, a qual a perspectiva neomarxista enche de sentido, 

está situada como um saber-fazer em que o mundo do trabalho, está disposto em 

sociedades pré-capitalistas, em que a realização da atividade laboral não se tornou uma 

mercadoria e nem repousa sob a obtenção de lucro no sentido total.  

 

Essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejos de 
recursos naturais que não visam diretamente o lucro, mas a 
reprodução social e cultural; como também percepções e 
representações em relação ao mundo natural marcadas pela ideia de 
associação com a natureza e dependência dos seus ciclos. Culturas 
tradicionais, nessa perspectiva, são as que se desenvolvem dentro do 



modo de pequena produção mercantil (Diegues, 1983). Essas culturas 
se distinguem das associadas ao modo de produção capitalista em que 
não só a força de trabalho, como a própria natureza, se transformam 
em objeto de compra e venda (mercadoria). Nesse sentido, a 
concepção e representação do mundo natural e seus recursos  são 
essencialmente diferentes  (DIEGUES, 2001: 82).  

 
Por estas razões, a mestrança, como uma atividade construída essencialmente 

sob as marcas do fortalecimento da propagação dos saberes, através dos sistemas 

produtivos, das realizações individuais e coletivas, do domínio de elementos tantos 

naturais, como materiais, de continuidade do saber patrimonial instaurado como 

costume na vida social dos grupos.  

Assim, a mestrança é uma manifestação tradicional na medida em que suporta 

as regras de uma realização material, cultural sem deixar escapar, ao longo do tempo, 

o seu valor simbólico, valorizando ainda mais sua arte em oposição ao valor dado 

pelas relações de mercado típicas das sociedades capitalistas de geração de lucros e 

riquezas. Há, portanto, uma tradição a partir do momento em que os mestres entendem 

que sua realização laboral e artística, perpassa a coisificação das suas manifestações 

pelo lucro e redimensionam seus gestos e saberes para a perpetuação das raízes que os 

cercam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ENTRE RIOS E MARES: A HISTÓRIA DAS EMBARCAÇÕES N O 
BRASIL E SEUS MESTRES 

 

Este capítulo tem como objetivo, no primeiro ponto, recuperar e discutir os 

diferentes tipos de embarcações, suas especialidades de feitura para determinados que 

buscam atender a distintos interesses socioeconômicos, com ênfase para as embarcações 

artesanais.  

Já no segundo ponto almejamos decorrer e discutir os seguintes itens: 1º) como 

se deu o surgimento das primeiras embarcações em Alagoas e como elas foram e ainda 

são importantes para o desenvolvimento da região e de todo “baixo São Francisco”, 

tendo como principais fontes: relatos de viajantes, demais livros, (acadêmicos e não 

acadêmicos) através de uma investigação bibliográfica (na biblioteca municipal de Pão 

de Açúcar); e 2º) buscar-se-á fontes icnográficas (fotos, pinturas etc.) sobre as 

embarcações que existiram em Pão de Açúcar e região, bem como discorrer sobre a 

canoa de tolda e seus mestres.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1  O Brasil e sua canoas, veleiros, barcos e jangadas um pouco de 
história: 
 
 

Figura 4: Canoas e Botes em Pão de Açúcar 

 
Fonte: Igor Luiz Rodrigues da Silva (Março de 2013). 

 
 

A arte de navegar (sua origem e disseminação) é, em sua essência, mais antiga 

do que a colonização do Brasil. A arte de navegar, de produzir e reproduzir as canoas 

denotam para o período pré-histórico do país, pela utilização dos povos indígenas desse 

instrumento de locomoção para navegar nos mais variados recantos do “ novo mundo”. 

É pelas mãos dos índios que passam as mais rudimentares formas de canoas que se 

conhece hoje. 

 Nos primórdios, as canoas eram construções artesanais produzidas e criadas 

através do tronco de uma única árvore. Um tronco grosso, que através de machados 

artesanais e pedras davam forma rústica ao único meio de transporte possível para 

proporcionar o deslocamento dos índios pelos rios, lagos e mares, os cursos d’água 

existentes em todo território. Sobre a origem das canoas, Alves Câmara (1937) afirma 

que desde sua origem é uma invenção indispensável para a construção social entre os 

vários povos que povoavam o território brasileiro antes da colonização. 

 
É ela desde sua origem uma indústria natural de todos os povos                                                           
que habitam as costas e margens de lagoas e rios, e indispensável  por 
causa da necessidade de proverem-se de alimentos, e de transportes 
aos povos vizinhos , por incentivo da troca de mercadorias ou desejo 



das empresas para além dos seus horizontes ou ainda ou ainda pelo 
ardor das lutas tudo isto alterado pelas circunstâncias especiais de 
localidade –força e direção dos eventos reinantes, profundidade do 
mar , ou dos eventos reinantes, profundidade do mar, ou dos rios, 
presenças de escolhas , distancia a navegar ,caráter enfim e índole dos 
povos, recursos da natureza ou da arte que dispunham (CÂMARA , 
1937:15-16) 

 

Para os pesquisadores Eduardo Junqueira e Gustavo Malheiros (2003), a história 

das embarcações no Brasil só tem início a partir do momento em que há o povoamento 

e conquista do novo continente pelos organizadores com a apropriação das técnicas de 

construções de embarcações dos portugueses, juntamente com as técnicas dos indígenas, 

pois estas técnicas são bem  mais apropriadas para realidade brasileira. 

 

Neste sentido, segundo os autores, as canoas foram de fundamental importância 

e relevância para que a colonização no interior do pais. Do ponto de vista mais geral, 

para Malinowski, em “Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento 

e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanésia”, no capítulo IV 

desta obra, o autor constrói uma análise e descrição sobre as canoas e a navegação 

desenvolvida pelos trobiandeses. Assim sendo, Malinowski afirma que: 

 

A canoa é elemento de cultura material e, como tal, pode ser descrita, 
fotografada e ate mesmo transportada para um museu. Contudo- e esta 
é uma verdade frequentemente negligenciada –a realidade etnográfica 
da canoa não poderia ser transmitida ao estudioso simplesmente 
colocando-se diante dele um exemplo perfeito da embarcação.   
(MALINOWSKI, 1976: 91) 

 

Neste sentido, é necessário que o pesquisador acompanhe todo o processo da 

construção ate sua composição final. Para além do mais, a trajetória de muitos grupos 

nativos encontra-se também como uma construção histórica desenvolvida através das 

embarcações. 

  

A história das embarcações, portanto, é também a historia do 
intercambio cultural e do progresso material das civilizações, sendo os 
interesses militares preponderantes na evolução da técnica naval. [...]. 
A trajetória de muitos grupos humanos primitivos foi percorrida 
através de acontecimentos em terras alagadiças, rios, logos e mares, 
onde provavelmente onde primeiros tentativas de navegações foram 



realizadas utilizando- se apenas troncos e galhos de arvores como 
embarcações e as mãos e os pés como remos. (Pacheco, 2009: 14)  

 

Assim, como se pode notar, nos mais distintos lugares e distantes terras 

habitadas, houve sempre a presença das embarcações, barcaças e canoas utilizadas para 

o desenvolvimento e navegação dos povos. Segundo Pacheco (2009), os primeiros 

registros sobre as embarcações mais antigas e ao mesmo tempo modernas foram 

produzidas pelos egípcios. Tais registros podem ser encontrados nas tumbas e câmeras 

mostruários tão peculiares da civilização egípcia. 

 

São muitas pinturas de inúmeros tipos de embarcações fluviais: 
pequenos barcos e remos, navios de carga, enormes barcaças para 
transporte de obeliscos, demonstrando como os egípcios foram 
notáveis projetistas. Estima-se  que os primeiros bancos construídos 
há pelo menos sete mil anos, foram feitos com partes de junco, ou 
papiro no lugar dos troncos , e estreitamente ligadas com cordas, 
também de papiro (PACHECO, 2009: 15). 
 

Como bem se vê, cada cultura, cada sociedade utiliza-se das embarcações de 

acordo com as necessidades que lhe são impostas pela ação da natureza, como bem 

colocou Câmara (1937), as embarcações eram construídas levando em consideração a 

profundidade dos rios e mares, distância a ser percorrida, recurso da natureza, índole 

dos povos. As práticas corriqueiras combinavam não de forma passiva com os recursos 

advindos da natureza, mas de forma a planejar e executar a construção de uma 

embarcação que lhes permita navegar com segurança. Neste sentido, os recursos se 

constituem como determinantes para o processo de reconhecimento e diferenciação dos 

diversos tipos de construções navais encontradas nas mais diferentes e longas regiões do 

mundo. 

No Brasil, como supracitado, os modelos de embarcações foram sendo 

construídas das fusões entre os moldes dos portugueses e indígenas, sem deixar de lado 

as características mais específicas de cada lugar. 

 
“O modelo de embarcações provavelmente da fusão do elemento 
original tupi com os dispositivos da tradição europeia permanece 
intacto através dos tempos, trazendo ate os dias de hoje um 
testemunho indelével materializado nas jangadas nordestinas, nas ubás 
do médio São Francisco e do Jequitinhonha, nos igarités da Amazônia 
e nas canoas bordadura do litoral de Cabo Frio e da Lagoa de 
Araruana”. (JUNQUEIRA; MALHEIROS, 2003:24). 



 
 No entanto, antes mesmo de haver um processo de adaptação e fusão de 

elemento da canoa indígena, com elemento dos barcos e navios portugueses, estes se 

serviam das canoas apropriadas pelos índios para colonizarem e rever instrumento para 

a consolidação e demarcar a cultura portuguesa nesse solo recém chegado.  

 
As canoas apropriadas dos índios serviram como instrumento para o 
colonizador tentar consolidar a unidade cultural da região, na medida 
em que se estabeleceu um intercambio- crescente ao longo dos séculos 
– entre missões, povoados, fazenda,sítios [...]. O uso das canoas, na 
atualidade, afigura-se nos testemunho da apropriação cultural que se 
intensivo  nos primeiros contatos entre portugueses e índios  com 
redefinição , vale repetir, uma vez que, de instrumento de uma cultura 
fundamentada na propriedade comercial, as canoas indígenas passam 
a condição de um bem organicamente integrado à cultura, dominante 
que , no período entre os descobrimento marítimo e a Revolução 
Industrial, se entregava por  sua vez, a um sistema econômico de 
âmbito universal : O mercantismo (NEVES, 2011 : 37).  
 

Câmara (1937) já observava a grande diversidade de tipos de embarcações e 

canoas que estavam situadas ao longo de toda a costa do território brasileiro e até 

mesmo em lugares relativamente próximos, essas diferenças quanto a tipo de vela, casco 

e mastro eram notados. Para o autor, isso se dava, como já tinha falado anteriormente, 

devido às condições do mar, vento etc. 

 
É certo que enorme é nossa costa, e por isso bem diversas as 
circunstâncias e condições de mar e de ventos, mas Bahia,Alagoas e 
Pernambuco, que relativamente tão próximos estão e sujeitas às 
mesmas causas naturais de tempo, mar,conservam tipos singulares 
inteiramente desiguais quanto a forma de casco ,mastreação e velame , 
e pode-se mesmo dizer que com Amazonas, Pará e Rio de Janeiro são 
os principais que mais  se destacam em todo império quanto a 
originalidade de tipos de embarcações, sendo a Bahia a primeira 
quanto à originalidade de tipos de embarcações, sendo a Bahia a 
primeira quanto à variedade e numero , segundo os misteres a que esta 
destinados (CÂMARA, 1937: 16-17).  

 
Câmara assim descreveu as típicas embarcações que se destacam pela sua 

originalidade, formas e características populares, observando também os troncos e 

aspectos culturais e sociais que revelam as estreitas relações entre o homem e seu 

produto. Pode-se assim dizer que as embarcações, em geral, são representações 

simbólicas que os homens se utilizam para justificar a sua relação com a natureza. 

 



Bahia com seus barcos, lanchas, saveiros, baleeiros, galoupeiras, 
jangadas, canoas, Alvarenga e barcaças. Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco com suas barcaças e canoas, e estas duas ainda com 
jangadas como Ceará, Pará e Amazonas com suas igarités, montarias, 
canoas cobertas, gambarras; Rio, com fluías, perus e canoas, saveiros 
de canga, constituem o que há mais saliente na arquitetura naval 
puramente nacional, a fora a variedade de embarcações da navegação 
dos inúmeros rios , em que sobressaem pela forma as canoas mineiras 
que descem o Araguaia e o Tocantins (CÂMARA, 1937: 20)  

 
É importe levar em consideração a importância dos indígenas como sendo os 

primeiros mestres reconhecidamente legítimos de desenvolver um trabalho e meio de 

transporte capaz de facilitar a locomoção, tendo o tronco de uma madeira seu principal 

componente. A sabedoria indígena representa a necessidade transformada em arte que 

viria a inspirar em cada canto deste país a realização e construção náutica de acordo 

com as mais variadas paisagens e necessidades dos homens e mulheres. A canoa de um 

tronco só dos indígenas representa a inspiração para outras tantas que destaco logo a 

seguir, cada uma representando em suas formas e traços o desenvolvimento de uma arte 

atemporal, de superação das barreiras que um novo ciclo da natureza os impõe.  

 

 

 

3.1.1 As Jangadas: 
 

As jangadas são embarcações encontradas em quase toda costa e litoral 

brasileiro, principalmente na região Nordeste do Brasil. A jangada - em suas formas 

rústicas - representa o avanço do homem, do pescador sobre o mar, representa o 

instrumento de trabalho e a condição essencial da subsistência e existência.  

 
A origem da palavra jangada deve ser asiática, entretanto Paulino 
Nogueira em seu “Vocabulário indígena em uso na província do 
Ceará” apresenta diversas citações e argumentos discutindo essa 
asserção , e afirma ser ela  origem do tupi ñan-ig-ãra, considerada essa 
embarcação do Ceará, do feito e préstimo por ele descritos, de que os 
Portugueses por onomatopeia, e pela própria natureza da ideia fizerem 
jangada. (CÂMARA, 1937: 24). 
 
 

Como bem se nota, a jangada é uma embarcação cuja sua origem está atrelada ao 

continente asiático, como afirma Luiz da Câmara Cascudo no trabalho “Jangada uma 

pequena etnográfica” (relançado em 2012). A jangada, em suma, é uma embarcação 



construída com a utilização de seis (6) paus amarrados entre si que se unem e formam 

uma taba, que, segundo estudos, foram  as embarcações que precederam  as jangadas. 

Unidos por toras de madeira, a estrutura se complementa com a colocação de dois 

bancos com formato em quatro pés.  Um se posiciona na parte frontal e o outro na parte 

traseira da jangada.  

 
As características que fazem das jangadas barcos absolutamente 
únicos , inclusive no contexto mundial, são resultantes da união- em 
uma mesma embarcação – de elementos antiquíssimos com inovações 
surpreendentes. A jangada deriva da balsa, o mais primitivos dos 
barcos, composto de paus amarrados entre si: A base da jangada 
continua sendo a união de troncos ate a maneira de uni-los. (Museu 
Nacional do Mar)22  
 

 
É interessante anotar que na montagem da jangada não se é utilizado nenhum 

prego, nem nenhum tipo de metal, vale salientar que isso ocorre apenas na jangada de 

pau. A diferença de tamanho é notada também pelo uso que se fazem das velas, as 

menores se utilizam se apenas uma vela e são chamadas de burrinhas. 

Ao longo da costa nordestina, entre o litoral sul da Bahia até o estado do Ceará, 

existem diversos tipos de jangadas, que diferem pelo tamanho, pelo número de paus, de 

velas diferenciadas e quantidade de mastros. É nos estados da Bahia, Alagoas, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará que elas se destacam pela grande quantidade 

espalhadas nas praias das capitais que embelezam e transformam a paisagem bem como 

a utilização usual, a saída para a pesca diária, com particularidades também em Maceió, 

pois os turistas se utilizam das jangadas para passeio as piscinas naturais na famosa 

praia de Pajuçara.  

 

Para simplificar, podemos resumir a três as modalidades ainda em uso, 
todos presentes no acervo   do Museu Nacional do mar. As pequenas 
jangadas de pau do norte da Baía o todos os Santos podem ser vistas 
entre o rio vermelho  e a praia de Itapoá.  São pequenas construídas 
toscamente e quando anda botam velas, preservam as latinas, muitas 
vezes valendo-se de vergas de bambus. As jangadas de pau, 
encontradas já muito esparsamente de Alagoas ao Ceará, mantêm o 
mastro comprido e emendado, que porta sempre a vela fixa esticada 
pelo tronco, confundindo ao velame da bela forma triangular 
característica da vela de jangada. As jangadas de tabuas e 

22 Esta citação foi retirada do site do Museu Nacional do Mar e por este motivo não exite a numeração de pagina. O que se sabe 
no entanto que esta passagem citada encontra-se no espaço denominado como “Sala das Jangadas”.  Citação retirada do site 
em 24 de novembro de 2013 ás 20:45. 
 



compensados; mudam também o leme, copiado dos botes. Todos s 
demais equipamentos das jangadas tradicionais são mantidos, 
confeccionado ainda com esmero e impressionismo técnico. (Museu 
Nacional do Mar).23 

 
 

As jangadas utilizadas quase diariamente só chegam a durar um ano, pelos 

estragos provocados pelos encalhes, pelo embate com as marés, pelas excessivas 

viagens para a pescaria. É comum a variação dos tipos de jangadas, pois como venho 

salientando desde o início deste trabalho, cada povo, cada região adéqua sua 

embarcação de acordo com as necessidades e condições naturais. A jangada também 

sofre essa variação tendo em vista que as condições de navegação em alto mar mudam 

bastante de acordo uma região em que se localiza. 

As jangadas, pois, representam não só um instrumento de trabalho para os 

pescadores do litoral do nordeste brasileiro, elas também são fontes de inspiração para 

muitos poetas, músicos, cronistas, que de um instrumento de trabalho artesanal tiraram 

sons, rimas, versos, gravuras e pinturas. Em seu leiro, Antonio Alves Câmara já tinha 

informações e alguns poemas produzidos na época sobre a construção de jangadas, tais 

como os versos de Luiz Guimarães Júnior, “A Jangada”.  

 
Cinco paus mal seguros e enlaçados rompem os ventos pérfidos e 
irosos neles confiam mais que venturosos dois pescadores nus e 
desgraçados. Essa prancha que em saltos arrojados corta o mar como 
os lenhos poderosos, resume a vida, a fé – resume os gozos dos 
miseráveis e ratos esfoinados. Nós também, alma minha, as 
desventuras bem conhecemos: - forte esperançadas sulcar do mundo o 
pranto e as vagas duras. Que importa! A crença é tudo e a morte é 
nada, e neste fundo abismo de amarguras uma esperança vale uma 
JANGADA. (JÚNIOR, apud. CÂMARA, 1937: 44-45) 
 
 

Neste soneto entende-se que, diante de uma estrutura frágil e rudimentar, as 

jangadas cruzam o além-mar cumprindo seu trajeto na realização da pesca e manejo dos 

recursos que dele fazem o sustento. Músicos também enaltecem a figura da jangada e do 

jangadeiro, com versos que falam dos perigos e aventuras, dos encantos, tristezas que se 

passam na vida de quem se arrisca em cima de uma jangada em  auto mar, como bem 

contou um dia Dorival Caymmi em composição própria ( 1914-2008): 

 
A jangada voltou só: A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento 

23 Citação retirada do site do Museu Nacional do Mar no dia 24 de novembro de 2013 às 21:03. 



A jangada voltou só com certeza foi lá fora, algum pé de vento 
A jangada voltou só... Chico era boi do rancho 
Nas festas de natal não se ensaiava o rancho sem com o Chico se 
conta, e agora que não tem Chico 
Que graça é que pode ter 
Se Chico foi na jangada e a jangada voltou só... 

                                         A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento 
A jangada voltou só  
Com certeza foi lá fora, algum pé de vento 
A jangada voltou só 
Bento contando modas 
Muita figura fez 
Bento tinha bom peito  
E pra cantar não tinha vez 
As moças de Jaguaripe 
Choravam de fazer dó 
Seu Bento foi na jangada 
E a jangada votou só. 
(Dorival Caymmi, apud. Museu Nacional do Mar). 

 
 

Outra música composta por Dorival Caymmi, também expressa de forma 

contundente às adversidades encontradas pelos jangadeiros e seus familiares quando 

saem mar adentro na luta diária pela sobrevivência. Na música “Suíte de Pescador”, o 

cantor e compositor canta as incertezas, as lamurias, de quem vive a esperar.  

 
Minha jangada vai sair pro mar 
Vou trabalhar, meu bem querer 
Se Deus quiser quando eu voltar do mar, um peixe bom, eu vou trazer 
Meus companheiros também vão voltar  
E a Deus do céu vamos agradecer  
Adeus, adeus, pescador não esquece de mim 
Vou rezar pra ter bom tempo, meu bem 
Pra não ter temo ruim 
Vou fazer sua caminha macia ,perfumada de alecrim 
Pedro..., Nino... , Zeca...,  
Cadê vocês, homens de Deus  
Eu bem disse a José,não vá José, não vá José 
Meu Deus! Com  um tempo disser não se vai 
Quem vai pro mar, quem vai pro mar, não vem 
Pedro... , Nino..., Zeca...,  
É tão triste ver partir alguém que a gente quer  
Com tanto amor , e suporta a agonia de 
Esperar voltar 
Vier olhando o céu e o mar, a incerteza, a 
Tortura 
A gente fica só, tão só. 
É triste superar. 
Uma incelença entrou no paraíso 
Adeus irmão, adeus, até do juízo. 
( Dorival Caymmi, apud. M.N do Mar ). 



As jangadas e os jangadeiros fazem parte do imaginário nacional, são tão 

comuns no cenário brasileiro que se retirados dos contextos que estão inseridos, deixam 

lacunas incalculáveis para a cultura, economia e tradições  dos povos de comunidades 

marítimas e  tradicionais de pesca. Pois são variadas e significativas as representações 

que delas se fazem, são tão essenciais na sobrevivência e perpetuações dos modos de 

vida de pescadores e seus familiares. Além do mais, a jangada também é fruto da 

destreza e perspicácia dos indígenas para a realização da pescaria em alto mar, visto que 

a jangada é predominantemente diferente de uma canoa, um elemento de navegação 

típico do litoral, da costa brasileira. 

As jangadas passam por diferentes formatos que correspondem a características 

típicas de cada momento de desenvolvimento da região. Os primeiros mestres, os 

indígenas construíam os barcos somente amarrando com cipós três toras de madeira em 

formato arredondado, bem grossos. Já com a chegada dos portugueses e, por 

conseguinte com as técnicas que estes traziam consigo também instrumentos que 

ajudaram a desenvolver melhor a jangada, como: a cavilha de madeira, pregos e 

ganchos. 

As junções das técnicas indígenas e portuguesas se somam também a arte da 

mestrança dos escravos trazidos para o Brasil, passando a ser uma jangada de tamanho 

maior, com leme e vela, bolina que deram uma maior velocidade capacidade da pesca 

em alto mar. Neste sentido, a jangada moderna é uma construção naval que junta três 

moldes diferenciados de saber artesanal e construção naval. A arte milenar e rústica dos 

índios, a eficácia e sentido moderno de construção dos portugueses, com suas caravelas 

e navios, a força e desprendimento de trabalho dos escravos negros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 As Canoas no Brasil : 
 
 

Na literatura especializada sobre canoas, muitos estudiosos colocam que a 

palavra é de origem americana, mas não se chegando a nenhum consenso, como bem 

coloca Câmara (1937). As canoas eram definidas como sendo um instrumento utilizado 

para a guerra de algumas comunidades, os gentios da “Canoa ou Canôa – Embarcação 

de que usam os gentios da América para a guerra, de que mais se aproveitam os 

moradores para o serviço, pela pouca água que demandam a faculdade com que 

navegam” (CÃMARA, apud. RAPHAEL BLUTEAU, 1937 : 55) 

Malinowski (1976), também compreende e afirma que os nativos possuem uma 

enorme admiração em relação à canoa, tanto pela sua estabilidade, flutuação e rapidez. 

Malinawski também identificou três objetivos principais de acordo com três tipos de 

canoas existentes em todo o território. 

 
A navegação costeira, especialmente a que se faz na laguna, requer 
canoas pequenas, leves, de fácil manejo, chamados kemo’u; para a 
pesca, são usadas canoas maiores, próprias para o uso no mar, 
chamadas kalipoulo ; finalmente, para a navegação de alto-mar são 
necessários tipos ainda maiores, com grande capacidade de 
carga,maior deslocamento e construção mais resistente,estas últimas 
são chamadas masaubi. Wago é o termo geral, designativos de todos 
os tipos de Embarcação. (MALINOWSKI, 1976: 95). 
 
 

No Brasil, também há essa dissociação em relação à utilização das canoas, 

dependendo do local onde elas se encontram, os tamanhos, as formas a utilidade são as 

jangadas, é uma construção mais complexa e demorada, cuja variedade também é maior 

em relação a primeira, acomodem ainda o maior número de canoas e durem mais 

Maldonado ( 2001 ) afirma que :  

 

Utilizados pelos indígenas para a pesca ou para o transporte de 
guerreiros em viagens costeiras, as canoas levavam vantagens sobre as 
jangadas, também existentes à época, pelo fato de acomodarem o 
maior número de pessoas e pela maior durabilidade. Por outro lado, ao 
contraio das jangadas, não se aventuravam em mar aberto, 
percorrendo as praias de enxada.  Foram registradas, à época, maior 
número e variedade de canoas do que de jangadas no litoral brasileiro. 
Feitas de troncos escavados ou de cascas, possuíam uma forma bem 
definida (MALDONADO, 2001: 85). 
 

 



A canoa caracteriza-se então como sendo embarcações primeiramente 

construídas de um único tronco, sem utilização de velas, em um primeiro momento 

eram apenas movidas pelo remo de pás ate o século XVI, eram esses os meios pelos 

quais as canoas e comoviam pelas costas, lagos e rios. Para Malinowski (1976 ), são as 

canoas as embarcações mais bem trabalhadas e que se constituem como produto cujo o 

processo de construção é mais bem cuidado e acatado, claro que o autor está se 

referindo à construção da canoa trobiandesa, como se verifica no relato a seguir. 

 
[...] Tecnicamente, diferem dos tipos anteriores no que diz respeito do 
tempo despendido  em sua construção e ao cuidado dispensado a 
detalhes, mas não naquilo que tem essencial . Seu casco é formado por 
uma armação de pranchas, construídas. Sobre um tronco escavado e 
fechado, nas duas Extremidades por tabico de proas transversais 
entalhadas e fixadas longitudinalmente por outras tábuas de forma 
oral. [...] As peças de madeira entalhada, em geral bastante medíocres 
nas canoas de pesca, são aqui perfeitas. A propriedade dessas canoas e 
ainda mais complexa, e sua construção é entremeada a costumes 
tribais, cerimoniais e magia, esta última baseada na mitologia. A 
magia é sempre executada em relação direta com as  expedições  
(MALINOWSKI,1976: 96-97). 

 
 

Ou seja, é a partir das necessidades de adaptação do uso e para que se faz  que a 

canoa tem se distinguido dos  outros tipos de embarcações, da variedade derivada 

principalmente, e ao longo do tempo, do modelo arcaico e primitivo dos indígenas. 

Assim, Maldonado salienta que por serem as culturas dinâmicas, muitas influências são 

aceitas para a produção artesanal das embarcações.  

 
No cano das embarcações, é possível observar que equipamentos 
utilizados originalmente em uma região especifica são aceitos em uma 
outra área, passando muitas vezes por processos de adaptação do 
local, de forma a conferir o objeto, a identidade própria do “grupo”. 
[...] (MALDONADO, 2001: 87)  
  

Há que reconhecer nesse sentido, que as canoas que são usadas navegam em rios 

e nesse sentido contêm uma estrutura em que a proa (parte da frente da canoa) é 

quadrangular e velas de grande comprimento. 

A seguir descrevo em linhas gerais e de forma sistemática alguns tipos de canoas 

que ao longo da pesquisa bibliográfica foram surgindo, como forma de situar a 

diversidade existente no território brasileiro, com especial atenção a canoa de Ilhabela, 

descrita com detalhes por Maldonado (2001); a canoa baleira da Ilha de Santa Catarina, 



estudada por Joel Pacheco (2009) e a canoa de Tolda que por anos se destacou e 

navegou pelas águas do Rio São Francisco entre os estados de Alagoas e Sergipe. 

Ilhabela é um município situado no litoral norte de São Paulo, composto por 

várias ilhas que, ao longo do tempo, foram se moldando em tamanhos e formas – 

estruturais e navais. Através também do uso comum das canoas que ligam a cidade com 

outras, e entre as ilhas que formam geograficamente o município, nos processos de 

deslocamento, bem como um caminho natural para o escoamento de produtos, de 

pequenas produções. 

Assim sendo, no município de Ilhabela as canoas são então  há realização que os 

caiçaras têm de buscar uma melhor facilidade para produzir e escoar os produtos 

necessários a sua subsistência, a pescaria e passeios. 

 
As canoas representaram, num momento em que a única via de acesso 
a outras regiões era o mar, a possibilidade de romper o isolamento 
Econômico imposto a estas comunidades. Na visão de Noffs (op. Cit.), 
o transporte em canoas de voga significou a resistência dos pequenos 
produtores ante o isolamento econômico e imposto pelo capital. 
(MALDONADO, 2004: 299). 
  

As canoas de voga, como são conhecidas as canoas presentes em Ilhabela, 

representam a possibilidade de continuação e perpetuação das suas práticas navais, das 

mais simples como passeios, às mais complexas como pescaria e a exportação de 

produtos produzidos na Ilha. As canoas também possuem classificações e denominações 

diferentes de acordo com a sua utilização pelos caiçaras, nas tradições de permeiam e se 

reproduzem com o passar do tempo, em função das condições estabelecidas pelo tempo 

e pelas mudanças ambientais como colocar Maldonado na tabela a seguir: 

      Tabela 1: Tipos de Canoas em Ilhabela 

Nome Finalidade Tamanho Propulsão Característica 
Canoa Pesca costeira 

( linha, lula) 
Pequena 

( 3 a 4 m ) 
Remo Leves e de fácil 

manejo 
Batelão Pesca ( arco, 

fixo 
Cereo 

flutuante e 
rede) 

Médio 
( 4 a 7m ) 

Remo ____ 

Canoa de 
Voga 
Canoa 

Bordada 
Canoa 
Caiçara 

Navegação 
Marítima 

(pescaria e 
transporte 

Grande 
Mais de 7m 

Motor Grande capacidade 
de carga, maior 
deslocamento, 

construção mais 
resistente 

                      Fonte: Wanda Maldonado, 2001. 



Assim, como existe a diferenciação no tipo de canoa, existe também uma 

variedade abundante de tipos de madeiras, tanto para a contribuição das canoas, bem 

como os outros instrumentos e complementos que compõem a embarcação, desde o 

cedro que é um tipo de madeira mais durável e que melhor é aproveitada no trabalho, 

até a guapuruvu que é a mais macia, mais leve , mais que proporciona  a canoa pouca 

durabilidade, também tem a bucuíba geralmente utilizada para a construção de remos ; a 

canele para a bordadura , etc. Segundo a autora, algumas condições e critérios são 

levados para a importância na  escolha da madeira que melhor se encaixa na realização 

de construção artesanal , principalmente a largura e a extensão de boca , os locais e 

tamanho de madeira.  

Neste aspecto, é relevante considerar que para Maldonado, embora o pescador 

tenha conhecimentos necessários para a construção de uma canoa em Ilhabela, é a figura 

o mestre canoeiro que de fato e obtendo o reconhecimento da comunidade é quem 

executa a tarefa e a arte simbólica de produzir a canoa. Por fim, a realização do 

trabalho, a construção de uma canoa é baseada no aspecto coletivo, pois constituem em 

um envolvimento direto de vários homens de comunidade. 

 
A canoa é um elemento presente na história do litoral e esta vinculada 
ao modo de vida dos pescadores, tal como é a vida hoje. E a canoa de 
voga, conhecida também como canoa caiçara, é tão emblemática da 
cultura dos pescadores de Ilhabela, que recebe como distintivo o 
adjetivo CAIÇARA, nome pelo qual é conhecida a cultura local. A 
construção da canoa em Ilhabela obedece a um padrão tradicional, 
baseado na relação existente com o ambiente, na prática adquirida na 
sua execução e na reprodução do conhecimento por meio da 
participação do aprendiz no processo de construção. (MALDONADO, 
2004: 318). 
 
 

Figura 5: Canoa caiçara de Ilhabela 
 



 
Fonte: (viajeaquiabril)24 

 
          
 

A realização da construção de uma canoa em Ilhabela se estabelece pelas mãos 

de um mestre e de um grupo que o ajuda, constituindo assim, uma realização coletiva, 

fortalecendo na Ilha a participação dos membros em quase todos os processos, desde a 

retirada da madeira passando pela puxada da canoa para o mar. Em Ilhabela as 

atribuições de um mestre vão desde a escolha da árvore, com uma observação capaz de 

perceber se as dimensões da mesma são suficientes para que ela seja derrubada e 

transformada em canoa. O mestre, depois de derrubar a árvore perfeita, começa a 

construção dentro da mata, e procura-se construir levando em consideração a simetria 

dos (dois) lados, o que assegura a perfeição da navegabilidade.  

O mestre-canoeiro25, durante a construção da embarcação, tem a preocupação 

com a estética que será dada a ela, garantido assim o reconhecimento e valorização do 

seu esforço e dedicação da arte. A última etapa conferida ao mestre se dá com a 

realização do acabamento da canoa. É a parte que exige mais paciência e técnica por 

parte do artesão, pois as peças que compõem o acabamento são também fundamentais 

para a navegação e aparência, tais como a sobreborda, sobreproa, sobrepopa e 

bordadura. O mestre é importante porque ele garante durante todas as etapas de 

construção, uma relação de confiança e, sobretudo de organização, além é claro de se 

24 Site da editora abril (guia quatro rodas), visitado no dia 13/03/2014  às 21:45. 
25 O termo é utilizado por Wanda Maldonado.  



sobressair com a capacidade de transformar um elemento bruto da natureza em algo de 

necessidade dos seus irmãos caiçaras. 

 

 

  

3.2.1  A Canoa Baleeira de Santa Catarina : 
 
 

A canoa baleira, diferentemente de outras embarcações existentes em todo o 

território brasileiro, é um tipo genuinamente típico existente somente no estado de Santa 

Catarina. O nome dado à embarcação está relacionado com a finalidade desse tipo de 

canoa na pesca em alto mar, a pesca de baleias em países como Inglaterra, Estados 

Unidos, sendo também bastante encontradas em países nórdicos como a Suécia, 

Noruega e Dinamarca. Porém a introdução da canoa baleira no Brasil, mais 

especificamente no estado de Santa Catarina, se dá através da influência das 

comunidades açorianas que colonizaram uma parte do estado, que começaram a 

aparecer em meados do século XVIII. 

 
A baleira da Ilha de Santa Catarina é uma embarcação que possui 
influência, que o conhecimento de fabrica-la e usa-la na caça de 
baleia, provavelmente, chegou com os açorianos em meados do século  
XVIII. (PACHECO, 2008: 39). 

 
A canoa baleira é caracterizada por apresentar uma dupla proa, bem similar com 

os barcos nórdicos, dos quais sofre bastante influência. Seu uso é bastante comum 

porque ela permite ótimas condições de navegabilidade, permitindo uma boa pesca 

artesanal e captura de baleias, sendo que com a proibição da caça de baleias no litoral 

brasileiro, o uso das canoas agora é apenas para a pesca e o transporte de cargas e 

passeios com turistas e moradores. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6: Canoa Baleeira na lagoa da Conceição em Florianópolis 

 

Fonte: Igor Luiz Rodrigues da Silva, Outubro de 2013  

 

 

Assim como houve mudança na utilização, a canoa também passou por 

modificações a fim de permitir uma velocidade e rapidez, passou a ser movida a motor e 

não mais a vela e remo.  

 
A baleia era muito típica orla Catarinense, especialmente a construída 
no Ribeirão da Ilha, bastante requisitada e encomendada por 
pescadores artesanais. Essas embarcações são encontradas nas 
comunidades onde os Açorianos se assentam ao longo do litoral do 
estado, entre laguna (Sul) e São Francisco do Sul (Norte). 
(PACHECO, 2009: 40). 
 

Atualmente a baleira está presente na cidade de Florianópolis, especialmente na 

lagoa de Conceição que se localiza na parte central da cidade. Em relação à construção 

da canoa baleira, ela é produzida, através da madeira proveniente da canela ou peroba, 

cuja base é a quilha, se a espinha da cal da embarcação é a peça que estrutura do casco 

servindo para dar formato e define o comprimento de um barco. Segundo Pacheco 

(2009), a canoa baleira é uma embarcação muito alongada, é uma construção 

harmoniosa, regular, leve e de forte resistência que permite sua navegação em mar 



agitado. Geralmente a medida da canoa se fixa em 2,20 metros de largura, 9,20 metros 

de comprimento e 0,80 de altura.  

 

 

Figura 7: Canoa baleeira em seu formato de semicírculo 

 

                                 Fonte: Igor Luiz Rodrigues da Silva, Outubro de 2013.  
 
 
 

São três as principais características das baleeiras Catarinenses: casco 
curvo e hedra-dinâmico, rodas de proa, pepa em arco e dupla proa. A 
mais importante é o conjunto de linhas sinuosas e dinâmicas do casco, 
que define a silhueta característica das baleeiras. O perfil do casco 
pode variar: olhando de frente, a baleeira de Florianópolis parece um 
semicírculo, enquanto as do sul e do norte do estado tendem a uma 
forma oval. A sinuosidade do costado é imperativa na construção 
independente do tipo de caverna a ser adotado (Museu Nacional do 
Mar, 2013).  

 
    As madeiras, como falado anteriormente, mais utilizadas estão dispostas de 

acordo com o tipo de peça a ser confeccionado para a canoa: 

  

  
 



Tabela 2: Tipos de madeiras e suas utilizações na construção da canoa Baleira. 

Madeira Utilização São encontradas 

Peroba Quilha, roda de poupa 
E pio cavernas 

Encontradas 
Na região 

Pinho Casco Região 
Adro Casco Região 

Aroucário Forro e paneiros intenso Região 

                        Fonte: Joel Pacheco (2009). 

 

  As canoas baleeiras no estado de Santa Catarina sempre tiveram seu uso 

atrelado à pesca, na caça da baleia e também para competições náuticas utilizando-se 

apenas do remo para proporcionar a velocidade e navegabilidade da embarcação , com 

passar do tempo  a pesca da baleia foi sendo proibida , assim a canoa passou ao longo 

do tempo a ser utilizada para outros fins.  

 
Com a proibição da caça a baleia no Brasil , em 1987, a canoa baleeira 
tem sua utilização voltada para a pesca artesanal e transporte de 
passageiros. Com o tempo, sofre várias alterações de tamanho, tanto 
no comprimento, como na largura, cuja intenção é atender as 
necessidades dos pescadores, no condicionamento dos apetrechos de 
pesca: Como redes espinhéis e a guarda do pescador. Este fato é 
acentuado com introdução de motor. (PACHECO, 2009: 116). 
 

 
Como consequência da proibição da pesca da baleia, as canoas foram sendo 

adaptadas, principalmente pela introdução do motor, o que possibilita um maior fluxo 

de viagens, passeios, facilitando assim um maior número de passageiros e turistas que 

vistam a cidade de Florianópolis e, consequentemente, a lagoa da Conceição, principal 

local onde se encontram o maior número de canoas baleeiras no estado. Hoje, a canoa 

baleeira está presente principalmente no imaginário das comunidades, ou típicas canoas, 

cederam espaço os modernos avanços da tecnologia.  

 
A baleeira é um ícone muito referenciado no artesanato local. 
Podemos encontrar excelentes miniaturas confeccionadas por pessoas 
simples, como pescadores, que tem seus produtos expostos e vendidos 
em ferinhas locais. Já os mais experientes profissionais da arte da 
modelagem naval remetem suas obras aos museus e instituições 
culturais. (PACHECO, 2009: 118). 
 

    



Por fim, canoa baleeira é o resultado da produção de um modelo de embarcação 

que denota para uma descendência genuína dos povos açorianos que se estabeleceram 

no sul do o país, mais precisamente no atual estado de Santa Catarina. A baleeira.  

A canoa baleeira teve, por muito tempo, suas atividades direcionadas tanto para 

a pesca, caça de baleia, bem como para competições de remo. Ainda hoje ela tem como 

principal função a pesca, não mais de baleia, mas pesca artesanal. A construção da 

canoa baleeira tem suas características perpetuadas por um saber-fazer náutico 

imbricado por um conjunto de técnicas passadas de geração para geração, técnicas que 

atravessaram o atlântico, das Ilhas Açorianas e chegaram ao estado de Santa Catarina e 

continua presente através dos mestres que, mesmo em dificuldades, enfrentam a barreira 

do tempo e moldam os troncos das árvores, ancorados em uma tradição milenar, 

transmitidas pelos seus antigos mestres, muitas vezes no circulo familiar.  Assim 

descreve o mestre Alécio Heidenreich (77 anos)26: 

 

Eu fiquei com o meu pai (também construtor de baleeira) até ele 
falecer.  E depois ele também deixou uma baleeira na metade e eu e 
meu irmão acabamos. Todos eles, o Alberto deixou uma pela metade e 
quem acabou foi o outro. Seu Oscar, sim, também aprendeu e deixou. 
Todos eles deixaram uma baleeira pela metade27. (ALÉCIO 
HEIDENREICH, apud. PACHECO, 2009:93). 

 
Assim como em outros locais, a construção da canoa baleeira não tem uma 

planta ou um projeto preparado. Todo processo é transmitido oralmente e tem sua 

confecção apoiada na estrutura de uma baleia encontrada em alto mar. Apoiando na 

repetição, na transmissão de um saber sistematizado.  

 

Em Coqueiros, eu fiz uma ou duas baleeiras. Aí nessa época, veio o 
engenheiro lá trabalhar, engenheiro naval, e soube que no Ribeirão 
fazia baleeira e ficou curioso, queria conhecer. Aí veio um dia aqui, 
papai estava trabalhando, trabalhando, não deu outra, achou muito 
bonita, tava no esqueleto, muito bonitinho assim e tudo.  
- O senhor não podia me mostrar a planta ¿ 
Aí o papai: não tenho planta. 
- Não pode ser, fazer uma coisa dessa aí sem uma planta, ou uma coisa 
sem projeto! 
- Não tem planta, não tem. 
Mas, ele não acreditou, ele foi embora. Depois ele voltou de repente, 
outra vez, pra ver se pegava o papai olhando a planta. Aí papai disse: 

26 Depoimento retirado da obra de Joel Pacheco (2009).  
27 Depoimento dado ao pesquisador Joel Pacheco em 5 de maio de 2008. 



- O senhor voltou aqui, o senhor quer ver qual é a minha planta, a 
minha planta tá aqui dentro (apontando para a própria cabeça) não 
posso mostrar, porque está aqui dentro. Se o senhor quiser ver como é 
que eu faço o senhor vem fazer uma inteirinha comigo aqui, desde o 
começo, eu lhe chamo, o senhor vem fazer comigo para o senhor ver 
como, como a planta tá aqui dentro, não tenho planta, se o senhor me 
der a planta, eu não sei fazer por ela [...]. (Alécio Heidenreich, apud. 
PACHECO, 2009:95). 
 

Com esse depoimento fica claro como é marcante, entre os mestres fazedores de 

canoas, a valorização e exaltação do segredo, do saber oral, do poder da observação e 

transmissão de conhecimento pelo que se diz pelo que se realiza e se conhece. Como em 

outros ambientes, as embarcações foram sendo modificadas e modernizadas para 

exercer outras funções, como transporte de passageiros e turistas, já que a pesca da 

baleia foi proibida em 1987. A canoa baleeira é um elemento fundamental na construção 

cultural e identitária dos moradores costa catarinense. 

 
 
  3.3 O Baixo São Francisco e a Canoa de Tolda  

  
Talvez o modelo de embarcação que mais represente a do baixo São Francisco 

seja a canoa de Tolda, embarcação também produto oriundo da função de elemento da 

cultura indígena e europeia. Tal embarcação começou a aparecer a partir do século XIX. 

  Para começar a descrever sobre a canoa de Tolda, faz-se importante antes, 

destacar o cenário emblemático que é o baixo São Francisco nos tempos áureos da 

navegação, antes das construções de barragens e hidroelétricas que acabaram por 

diminuir gradualmente o volume de águas próprias para navegação entre os estados de 

Alagoas e Sergipe. 

  A região do Baixo São Francisco é uma região, muito antiga, cuja ocupação 

remonta aos séculos XVI e XVII, pois o Rio São Francisco servia de rota e caminho 

fundamental para a penetração e desbravamento das terras mais distantes (da parte 

costeira do Brasil.). O Rio São Francisco foi descoberto em 04 de outubro de 1501, dia 

conhecido por fazer homenagem ao santo São Francisco de Assis.  

 
De volta para a “praia”, denominação comum às regiões próximas do 
oceano, as canoas de tolda, ou mesmo chatas, desciam o rio 
carregadas de produtos agrícolas (milho, algodão, arroz...), como 
também de lenha, a que chamavam “tonelada”, indispensável ao 
funcionamento das caldeiras das fabricas, sobretudo as de tecido, de 
Penedo e “Passagem” (AMORIM, 2004: 09). 



 
Segundo ainda Amorim, essa movimentação em grande escala, nos portos de 

Pão de Açúcar, e em especial na vila Limoeiro, o primeiro povoado do município, durou 

até meados da década de 1970. O Rio São Francisco também foi sempre caminho 

natural, e um caminho de fácil acesso às cachoeiras de Paulo Afonso, inclusive do 

Imperador do Brasil, na época, D. Pedro II, que relata sua passagem em Pão de Açúcar, 

ainda vila, em 1859 nos dias 17 e 22 de outubro.  

 

Cheguei por volta das 8 à Vila do Pão de Açúcar. Receberam-me com 
muito entusiasmo e um anjinho entregou-me a chave da Vila. 
Defronte desta povoação há uma grande coroa de areia, que me 
cansou atravessar e, com a luz dos foguetes, que não tem faltado por 
todo o rio, parecia o rio gelado. (D. Pedro II, apud AMORIM, 2004: 
44). 
 

        De volta das cachoeiras de Paulo Afonso, D. Pedro II, ainda relata sobre a Vila:  

 

Às 5 horas largou o Pirajá de defronte do Armazém chegamos ao Pão 
de Açúcar onde chegamos depois das 7. Logo que avistaram o vapor 
soltaram, do alto do morro desse nome, foguetes ao ar, que 
produziram belo efeito, assim como os de diversos pontos, estando 
todas as casas da Vila iluminadas. A galeota encalhou antes de chegar 
ao desembarque, mas por fim, saltei em terra na areia e ofereceram-
me um cavalo. Segui nele com as pernas encolhidas por causa dos 
estribos muito curtos, até a Casa da Câmara, por entre imensa gente e 
ao sono do hino, tocado e cantado, da Independência composto na 
Bahia. (D. Pedro II apud AMORIM, 2004: 50). 
 
 

Há ainda outros relatos que contribuem para o entendimento e compreensão do 

significado que as canoas possuem para o desbravamento e exploração da região, para o 

povoamento e desenvolvimento. Avé- Lallemant, um alemão que percorreu o Rio São 

Francisco em 1859, descreve sua experiência e as canoas assim:  

 

Partimos às 9 horas. A canoa deslizou veloz rio a baixo sobre as águas 
lamacentas, quase sem a intervenção do canoeiro. A viagem 
antecipava-se excelente. Mas, ainda antes de perdemos Pão- de- 
Açúcar de vista, desencadeou-se violento sudoeste, e fez recuar a 
canoa, por toda a superfície do rio, de maneira que a viagem se 
tornaria impossível, não tivessem os carneiros recorrido a um 
expediente, comum nas viagens do rio a baixo, contra os ventos do 
sudoeste soprando regularmente. (Avé- Lallemant apud AMORIM, 
2004: 234) 
 



 
As embarcações promoveram certamente um desenvolvimento incalculável para 

a região. Entre as mais importantes embarcações e vapores que navegaram pelas águas 

do São Francisco, entre as cidades de Penedo e Piranhas, destacam-se: O vapor 

Sinimbu, Maceió e Moxotó. Esta última naufragou entre os povoados de Ilha do Ferro, 

pertencente a Pão de Açúcar, e Bonsucesso no lado sergipano, em 10 de janeiro de 

1910.  

 

Por volta das 16:00 horas daquela quarta-feira, apanhada por forte 
tempestade, que em Pão de Açúcar destelhou casas e derrubou 
árvores, a Moxotó chocou-se violentamente contra o paredão rochoso 
da ilha e afundou. A conduta do prático “Rolinha”, segundo alguns 
experientes, não foi a correta. Em que pese os apelos do Jovem 
Domingos para que aportasse nas proximidades do Riacho das Antas, 
pouco acima do Bonsucesso, preferiu baixar âncora e, assim, a 
embarcação, apesar dos seus 4,60 metros de largura, ficou a mercê do 
forte vento e das altas ondas que se formaram no largo rio cheio. Suas 
duas rodas laterais, movidas a vapor de lenha, tornaram-se inúteis. 
(AMORIM, 2004: 239-240).  
 

As canoas de tolda foram importantes, porque contribuíram para o 

desenvolvimento econômico da região e meio de transporte, desempenhando papel 

fundamental na vida da população ribeirinha. Elas demarcam um novo processo de 

navegabilidade nas águas do “Velho Chico”, através de um modo particular de 

navegação; técnicas de construção: vela e leme eram os principais meios de subirem e 

descerem o rio, transportando cargas e pessoas nas suas cabines características.  

 

Imediato abaixo do porto da cidade do Penedo se constroem canoas 
grandes, barcos, lanchas e sumacas, de sofríveis dimensões, porém as 
madeiras são buscadas fora da comarca. A navegação é feita no rio 
por grandes canoas de 60 a 70 palmos de comprimento e 8 a 10 
palmos de largura e de 4 a 5 palmos de altura, que para carga, sendo 
ela muita, são unidas ou ajoujadas, duas ou mais.  
Uma coisa notável é o cômodo para os viajantes. A chamada tolda, na 
proa, faz com que a lancha ou canoa grande ofereça a forma de uma 
chinela ou tamanco. As velas são de grandes dimensões, duas para 
cada uma destas canoas, com as quais só viajam com vento à proa rio 
acima. (Halfeld apud AMORIM, 2004: 233). 
 
 
 
 
 
 



Figura 8: Canoas de Tolda navegando pelas águas do Rio São Francisco 
 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte de Pão de Açúcar. 

 

 

 

3.3. 1 A Canoa de Tolda Luzitânia:  

Hoje, a única canoa que tem condições de navegabilidade no Baixo São 

Francisco é canoa de Tolda Luzitânia, sendo uma canoa de 200 sacos28. É uma canoa 

que tem sua origem e construção datada dos anos de 1920, através dos registros orais, 

sendo que seu registro oficial remonta apenas à década de 70 na Capitania dos Portos de 

Alagoas. A Luzitânia tinha como sede principal a cidade de Pão de Açúcar, mais 

especificamente no povoado de Ilha do Ferro, cujo dono era o senhor Luis Martins. O 

seu último proprietário foi o senhor Fernandes de João Pidoca, já atracada no povoado 

de Curralinho pertencente a cidade de Poço Redondo em Sergipe, antes de ser adquirida 

pela sociedade Canoa de Tolda29.  

 

28 Segundo a sociedade Canoa de Tolda, cada saco corresponde ao peso de 60kg, neste sentido a Luzitânia é uma canoa cujo o 
padrão é de grande porte.  
29A sociedade Canoa de Tolda tem sua sede instaurada na cidade sergipana de Brejo Grande, tendo como sedes de apoio tanto 
nas cidade de Piaçabuçu na foz do Rio São Francisco, bem como em Pão de Açúcar, base do alto sertão do Baixo São 
Francisco. 



A Luzitânia mudava de mãos, pela última vez, na busca de uma 
sobrevida. A canoa foi comprada em situação de quase total 
desmantelo. Ainda navegava, porém com o casco, mastreação e 
estrutura comprometidos. Não foi ao fundo graças ao empenho de 
Abel Aleijado, seu derradeiro piloto que, por amor a esta arte, a 
navegação pelas carreiras do rio de baixo, passava parte de seus dias a 
esgotar a água, a remendar seu casco (com o que tivesse mais próximo 
à mão: estopa, resto de tecidos, cimento, cola, barro, serragem…). 
(Sociedade Canoa de Tolda)30 

 

A canoa Luzitânia, a partir dessa aquisição por parte da Sociedade Canoa de 

Tolda em 1999, passou por um processo de restauração e consequentemente foi 

envolvida em um processo de tombamento realizado pelo IPHAN de 2000 a 2010. Em 

dezembro do mesmo ano foi considerada patrimônio nacional, por ser considera uma 

das únicas embarcações típicas do Baixo São Francisco em estado de navegabilidade.  

 
A relevância da canoa Luzitânia, como o então último remanescente 
operacional na época, se deve ao passado recente do Baixo São 
Francisco, onde esta classe de embarcações cargueiras desempenhou 
vital papel na vida das populações ribeirinhas. [...] Naturalmente, as 
embarcações tradicionais, como as canoas de tolda, as chatas, os 
navios de transporte de passageiros, foram gradativamente perdendo 
sua função econômica. Os armadores vendiam as embarcações a vela 
(para transformação em lanchas a motor), as levavam para uma 
sobrevida de trabalho nos sub-médio e médio São Francisco, ou ainda 
as destruíam literalmente. Não foram poucos os casos de afundamento 
desejado (Sociedade Canoa de Tolda). 
 

No processo de restauração da canoa houve uma intensa mobilização de antigos 

mestres para novamente equipar a Luzitânia com todos os instrumentos peculiares e 

diferenciados que proporcionaram uma estrutura inigualável à canoa, fazendo com que a 

população ribeirinha tenha uma identificação imediata, quando esta percorre o rio e se 

aproxima da margem. Os mestres se envolveram porque acima de tudo estava diante, 

talvez, da última canoa presente no Baixo São Francisco, e queriam contribuir para o 

restauro e preservação da mesma. 

 
O exemplar trabalho de restauro executado na canoa Luzitânia, 
podemos dizer, muito provavelmente jamais será repetido em 
qualquer outra embarcação semelhante. O tempo passa e já não 
poderemos contar com os derradeiros Mestres Artífices do Baixo São 
Francisco, suas memórias e vigores. [...] No caso da Luzitânia foi 

30Site visitado no dia 17 de março de 2013, as 15:38.  http://canoadetolda.org.br/  



possível contar com a preciosa dedicação de artesãos como Mestre 
Nivaldo, que, num esforço físico considerável – quando começamos a 
falar sobre o projeto, deixamos claro que toda a obra seguiria 
rigorosamente as técnicas tradicionais, restringindo-se ao mínimo o 
uso de ferramental elétrico – desde o início de 2002, também abraçou 
conosco o sonho de refazer a canoa. [...] Tivemos, ainda, o 
engajamento de lavradores de madeira, como S. Agripino, da Ilha do 
Ferro, S. Tonho de Frito, do Bonsucesso, e Mestre Avelardo, no Mato 
da Onça (Sociedade Canoa de Tolda). 
  
 
 
 
Figura 9: Luzitânia no Curralinho Velho- Sergipe 

 
Fonte: Sociedade Canoa de Tolda, Maço de 199831. 
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Figura 10: A Luzitânia depois de restaurada navegando pelo São Francisco 
 

 
Fonte: Sociedade Canoa de Tolda32 

 
 

Por fim, é preciso reconhecer diante dessa variedade de embarcações (canoas, 

jangadas, barcos), que há nelas sempre a figura do mestre, como um indivíduo dotado 

de conhecimentos singulares que se aprende fora dos muros dos templos formais do 

saber. Os mestres adquirem um conhecimento em que o tempo é seu principal aliado, a 

sua formação depende da entrega que ele impõe sobre os acontecimentos e rituais que 

são característicos de cada processo de construção de uma canoa ou bote.  

Seja no litoral nordestino, no litoral de São Paulo, no catarinense e no rio São 

Francisco, os mestres são conhecedores não somente das técnicas de construção, mas 

também dos aspectos ambientais e culturais que circundam o espaço de trabalho e a vida 

social da comunidade aos quais estão integrados. A distinção hierárquica é outro fator 

peculiar deste ofício secular, pois é através dela que a realidade interna de um estaleiro, 

da unidade de trabalho se dá, é a partir da hierarquização que há a divisão das 

responsabilidades e tarefas que cada um exercerá na tentativa de exercer com maestria a 

feitura de uma embarcação.  

O saber-fazer, tanto coletivo, como individual, é fundamental para a reprodução 

e manutenção dos códigos de pertencimento e sustentação de uma identidade marcada 
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pela apropriação do passado, das gerações fixadas pela história de cada povo. Dos 

índios aos homens espalhados pelas mais diversificadas regiões, a mestrança resiste em 

tempos de modernização das técnicas de trabalho, colaborando para que as gerações 

futuras conheçam e possam acompanhar de perto as estratégias de diálogos entre o 

homem e a natureza sistematizada em forma de uma arte complexa e específica em cada 

ponto onde haja pescaria, peixes, água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- SABER E TRADIÇÃO: A REALIDADE DOS MESTRES 
FAZEDORES DE CANOAS E BOTES EM PÃO DE AÇÚCAR.  

 

No quarto e último capítulo, situo o trabalho para a construção etnográfica sobre 

a realidade dos mestres fazedores de canoas na cidade de Pão de Açúcar. Como eles têm 

desenvolvido suas técnicas de trabalho na possível manutenção das tradições que os 

cercam há gerações? Para isso, procurei a partir de algumas perguntas, construir uma 

análise clara, e mais próxima dos aspectos que compõem a arte da mestrança, dos 

artifícios de canoas.  Entre as perguntas mais objetivas estão: De que forma os mestres 

aprenderam o ofício? Se o que eles fazem é similar ao passado? Como eles se inseriram 

na atividade de artífices de barcos? Entre tantas outras. Este capítulo também busca 

descrever de forma simples popularmente que acontece na cidade, na qual os mestres, 

canoas e botes produzem uma representação significativa. 

 

 

5.1 OS ESTALEIROS: 

Primeiramente, quero deixar claro aqui que este capítulo não tem como objetivo 

descrever detalhadamente a construção de uma canoa ou bote, mas antes, como é 

construída a realidade, confirmar, descrever e analisar a realidade dos mestres fazedores 

de canoas através do seu meio de trabalho e do seu habitat específico na elaboração, 

realização e desenvolvimento deste ofício. Como já afirmei antes, a mestrança é 

entendida como um processo de construção cultural e também simbólica no interior de 

uma sociedade que prioriza conhecimento e o saber de geração para geração. A 

mestrança é também demarcada pelo reconhecimento dados aos homens através do 

valor simbólico e social na realização e manutenção das práticas culturais econômicas, 

bem como a organização do trabalho. 

Neste sentido é por meio do sistema de conhecimento prolongado pela 

experiência que os indivíduos obtêm o reconhecimento enquanto mestres de um saber 

oral e transmissível pela prática diária.  



Longe de se constituir como saber primitivo, como por um longo período essa 

prática foi sendo forçosamente rotulada, a arte da mestrança deve ser entendida e 

percebida como um modo diferente de produzir e realizar o trabalho artesanal de canoas 

e botes. 

A realidade dos mestres fazedores de canoas e botes em Pão de Açúcar está 

estruturada por seus estaleiros situados às margens do Rio São Francisco, é um espaço 

utilizado para a construção de embarcações. São espaços que se destinam à construção 

náutica, atividade desenvolvida exclusivamente por homens que excutam todo processo 

de engenharia necessária para a navegabilidade e perfeição de um barco. Os estaleiros 

visitados durante a pesquisa foram somente dois, que estão situados uns bem próximos 

dos outros, na região onde se costuma chamar popularmente como “porto das lanchas”.  

Durante todos esses meses, quase treze no total, de visita aos estaleiros, de 

observação, não foi constatada a presença de nenhuma mulher no processo de realização 

da fabricação de canoas e botes. O que me leva a entender que é uma atividade 

exclusivamente realizada por homens, entre os estados de Alagoas e Sergipe. Neste 

sentido, os estaleiros mapeados servem como um espaço físico e ao mesmo tempo 

intermediário entre a terra e a água, entre o urbano e o rio, permitindo fluxos diários dos 

mestres entre o seu local de trabalho e suas residências, integrando natureza, espaço 

urbano, ao mesmo tempo em que conotam para, mesmo sem querer, uma diferença de 

status na forma de pensar o ambiente e seu trabalho. 

Malinowski, em Argonautas do Pacífico Ocidental (1976), entende o valor 

simbólico, artesanal, manual produzido nos estaleiros, envolvendo conhecimento 

integrado com a natureza. 

 

Mesmo quando não esta sendo usada e repousa solitária na praia de 
uma aldeia, a canoa é um elemento típico da paisagem e constitui 
parte integrante da vida da aldeia. As canoas muito grandes são, em 
alguns casos guardadas em enormes abrigos, que superam em 
tamanho quaisquer outras construções erigidas pelos motivos das ilhas 
Trobriand. Em outras aldeias, os naturais estão constantemente 
utilizando as embarcações, as canoas são cobertas simplesmente 
folhas de palmeiras, como proteção contra o sol, e os nativos muitas 
vezes vêm sentar-se em sua plataforma, para conservar, marcar as  
nozes de bétel e contemplar o mar. As canoas menores, atracadas em 
carreiras paralelas, em frente ao mar, estão prontas a serem lançadas á 



água a qualquer momento. Com seus perfil recurvado e sua 
complicada armação de varas e sarrafos, as canoas constitui uns dos 
aspectos mais típicos da aldeia nativa litorânea. (MALINOWSKI : 
1976:  93). 

 

Em Pão de Açúcar, os estaleiros também servem para a produção de canoas e 

botes, como locais próprios desses quando não estão posicionados dentro da água, 

também como local de interação, estreitamento de laços familiares, profissionais e de 

amizades. Como um local de comércio e articulações de troca de serviços. 

Como eu pude observar, os estaleiros investigados foram construídos há mais de 

15 anos (e já se constituem como parte integrante da sociedade), são edificados de modo 

a facilitar tanto a construção de canoas e botes, bem como para servir de base para 

colocar os mesmos meios de transporte na água, prontos para a utilização enquanto 

meios de transporte, para a pesca e práticas de esportes. Os estaleiros são construídos a 

partir de materiais de alvenaria, tijolos, cimento, telhas, madeira, caibros, placas de 

alumínio etc. 

Os estaleiros, na sua grande maioria, são todos de pequenos portes, com uma 

estrutura que comporta apenas uma ou duas canoas e botes. A madeira é o principal 

elemento para a construção de canoas e bote, sendo que as ferramentas utilizadas são 

simples e comuns em um processo artesanal, como serrote, furadeira, martelo, entre 

outras. Voltarei a falar sobre a utilização das canoas e botes, mais para frente. No 

momento, basta apenas entender que eles têm funções importantes na vida dos 

ribeirinhos. 

O mestre Jose Carlos dos Santos, mais conhecido como seu Zé Carlos (58 anos), 

exerce a atividade diariamente há mais ou menos dois anos e meio, desde que se 

aposentou das atividades de mestre carpinteiro do Colégio São Vicente. Suas atividades 

de mestre no estaleiro, contudo, datam de mais ou menos 20 a 25 anos, como no relato a 

seguir: “Este estaleiro aqui já tá maios menos 20 a 25 anos aproximadamente”. (Mestre 

Zé Carlos). 

 

 



Figura 11: Estaleiro do Mestre Zé Carlos visto da parte de fora. 

 

Fonte: Igor Luiz Rodrigues da Silva,Novembro, 2013 

 

Figura 12: Interior do estaleiro do Mestre Zé Carlos 

 

Fonte: Igor Luiz Rodrigues da Silva, Fevereiro de 2014 

 



Os estaleiros aos quais mais tive acesso foram o do seu Zé Carlos33 e o do 

mestre Welson, mais conhecido como Bode. Estes dois estaleiros estão juntos, um do 

lado do outro, possuem estruturas parecidas, mas se diferem em pequenos detalhes. São 

bem estruturados, possuem energia elétrica, existe uma geladeira no estaleiro no mestre 

Zé Carlos, que dos dois parece ter uma melhor estrutura, com um maior espaço para a 

circulação, melhor acomodação de canoas e botes e consequentemente para o material 

utilizado para a construção das mesmas. 

Nas visitas que realizei, no estaleiro do mestre Bode havia um rádio sempre 

ligado, sintonizado, servindo como um tipo de animação para amenizar o árduo 

trabalho. O som alto do rádio, por algumas vezes, atrapalhou a concentração e a fluidez 

das inúmeras conversas nos dois estaleiros, pois ao longe se houve o som do rádio de 

pilha. No estaleiro do mestre Bote também pude notar, sempre, a presença de uma rede, 

armada dentro da estrutura, pendurada por um armador entre dois caibros, seguramente 

a rede também pode ser incluída como mais um instrumento utilizado no processo 

relaxamento e descanso do mestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 O mestre Zé Carlos foi por muitos anos o responsável pelos trabalhos em madeira realizados na maior 
instituição de ensino particular da cidade, o então Colégio São Vicente. Na 5ª série uma das atividades 
curriculares do colégio, era a produção artesanal em madeira, na qual o orientador era o mestre Zé Carlos, 
juntamente com sua esposa, a Prof.ª Corália e no qual tive contato durante todo o ano letivo.



Figura 12: Rede de balanço no interior do estaleiro do Mestre Bode 

 

Fonte: Igor Luiz Rodrigues da Silva, Dezembro de 2013 

 

 

5.2  A REALIDADE DA MESTRANÇA EM PÃO DE AÇÚCAR  

  

 Começo promovendo um tipo de esclarecimento cujo ponto principal decorre da 

seguinte questão: se os mestres fazedores de canoas de Pão de Açúcar podem ou não ser 

analisados como pertencentes a comunidades de categoria tradicional? Se eu analisar a 

estrutura social dos mestres fazedores de canoas formada por indivíduos que não 

habitam o mesmo espaço onde realizam suas atividades artesanais, não promovem um 

contato em larga escala com recursos provenientes da natureza, nem lutam 

politicamente pela legitimidade de uma identidade auto-afirmativas. Nas palavras de 

Manoela Carneiro da Cunha, (2009): 

Do que vimos já podemos dar algumas pessoas nessa direção afirmar 
que populações tradicionais são grupos que conquistaram ou estão 
lutando para conquistar (pratica e simbolicamente) uma identidade 



pública conservacionista que inclui algumas das seguintes 
características, uso técnicas ambientais de baixo impacto, formas 
equitativas de organização sócia, presença de instituições com 
legitimidade para fazer cumprir suas leis, liderança local e, por fim, 
traços culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados. 
(CUNHA, 2006: 300). 

 

Neste sentido afirmo, embora pudesse fazer o contrário, que os mestres 

fazedores de canoas, em primeiro lugar não possuem uma legitimidade no âmbito do 

reconhecimento de políticas afirmativas, possui apenas o reconhecimento registrado em 

cartório como forma de garantir leis trabalhistas e possíveis esclarecimento na compra e 

venda de uma embarcação, para o mestre Bode, exercer a atividade é acima de tudo 

ganhar o pão de cada dia. 

Eu me sinto feliz. É minha profissão, dá meu pão de cada dia, eu em 
sinto feliz com essa profissão. Olhe para minha arte aqui, me 
considero, serve pra tudo, tenho ate no cartório, eu tenho registro, 
registro de mestre de obra, sabe? Que tem que ter no cartório. Eu sou 
registrado. (Mestre Bode). 
 

Além do mais, os mestres com os quais obtive o maior número de contatos se 

organizam de forma a permanecerem nos estaleiros apenas o tempo regulamentado pelo 

entardecer, até a hora do sol se por, ou seja, aquele local para eles é vital somente para a 

prática produtiva da reprodução e também acumulação do conhecimento sistematizado 

por valores e saberes dos antepassados, com elementos oriundos da atual configuração 

dos meios de produção. Ambos os mestres e todos os outros residem próximos aos seus 

locais de trabalho: um, o mestre Bode, na Rua Ferreira de Novaes, a última rua de 

acesso à beira do rio e consequentemente nos estaleiros; outro, o mestre Zé Carlos, 

reside na Rua Manoel Gustavo, rua também de acesso ao rio e aos estaleiros.  

Vê-se assim e diante do quadro de observações, que eles não procuram 

reivindicar a ocupação e posse de terras, nem fazem da sua condição uma arma política 

para a reciprocidade a abertura de vantagens, diferentemente de comunidades indígenas, 

quilombolas, seringueiros e pescadores, ou melhor, não procuram se construir enquanto 

um grupo coeso, com uma liderança central pronta a escrever seu poder de comando nas 

possíveis tomadas de decisões. 



A única fala que remete para uma possível união de todos, é quando registro em 

cartório regional ao mestre Bode, cujo relato citei a cima. “Não, muito deles aqui tem, 

eles tem porque, causa se um pescador comprar um bote, ai tem que ter o documento 

dele, a assinatura de um mestre, ai é obrigado a ter no cartório”. (Bode, Mestre). 

Mesmo não possuindo uma organização política e nem possuindo interesses 

reais em serem, os mestres localizados em Pão de Açúcar, também não se baseiam 

diretamente nem se estruturam voltando-se à realidade para a questão de 

sustentabilidade, já que o único recurso que retiraram da natureza ou se esgotou, ou 

ficou  proibida a retirada da madeira do ecossistema que predomina na região que é a 

caatinga. No mais, posso também argumentar para defender o meu posicionamento é 

que, ao longo do tempo, foram havendo mudanças culturais, tanto pela modernização da 

sociedade brasileira, bem como pelas facilidades encontradas para a utilização de bens 

de consumo. 

Na realidade, através dos processos de interação e contato direto com outras 

atividades, onde o lucro, a rentabilidade é mais rápida, os mestres vêm ocupando 

também outras atividades em paralelo com a de artífices de canoas e botes. Os exemplos 

dos mestres Zé Carlos e Bode são a prova dessa realidade cada vez mais presente em 

oposição à construção e aprendizado do ofício. O mestre Bode, por exemplo, é também 

pescador, e consegue ainda assim conciliar as duas atividades, talvez pelo fato de que 

ambas possuem um tempo naturalístico diferenciado.  

Eu? exerço, as vezes eu trabalho mesmo de pedreiro, as vezes 
carpinteiro, as vezes fora lá na rua, e aqui eu ajeito bote, canoa, essas 
coisas assim. (Mestre Zé Carlos). 
 

Essa realidade pode ser também compreendida através de outro olhar. Avalio 

como um processo em que uma das metas é de ajuda na renda econômica, buscando 

alternativas nos ambientes que se diferenciam um pouco de onde realizam a atividade 

artesanal. O mestre Bode, por exemplo, realiza atividade complementar através da 

pescaria. Outro processo é a pouca procura para a confecção de canoas e botes, pela 

falta de madeira adequada nas madeireiras da cidade e nas proximidades. A proibição 

por órgãos nacionais da retirada da madeira que exige controle e reflorestamento, 

estrutura essa que os mestres não se opõem. 



Mestre Bode diz que hoje a madeira que eles usam para construir e moldar um 

bote, uma canoa, é comprada na loja. “Rapaz, a gente compra direto das madeireiras que 

vem direto do Pará, aqui na cidade mesmo, “madeireiras” a gente compra lá”. (Mestre Bode). 

Prática que se diferencia da situação existente no passado, quando ainda menor via seu 

pai realizar a atividade, segundo mestre Bode. 

 

Antigamente o pessoal tiraria assim, caverna, chapas, no mato mesmo, 
a gente ia e tiraria aqui pro perto mesmo, na serra. Só não as tabas, 
porque sempre tem que vir de fora. (Mestre Bode). 

 

Confirmando o que o mestre bode falou logo a cima, o mestre Zé Carlos também 

expõe que a madeira que eles hoje utilizam vem da região amazônica, principalmente do 

estado do Pará. “Essa madeira eles trazem lá daqueles trechos lá da Amazônia, do Pará, 

daqueles trechos vem essa madeira”. (Mestre Zé Carlos). 

Já fazendo referência ao passado, o mestre Zé Carlos contrariando o que diz ao 

mestre Bode, afirma que pelo menos ele não ia buscar, procurar a madeira na mata, mas 

que sempre comprou.  

 

A gente mesmo ia procurar, não ia procurar não, a gente comprava nos 
próprios armazéns mesmo, “né”? Hoje é assim do mesmo jeito. 
(Mestre Zé Carlos). 
 

O fato é que mesmo com a busca da madeira não mais no “mato” e sim nas 

madeireiras, não há um processo contínuo na fabricação e elaboração das embarcações 

e, o que quebra esse ciclo também, é a falta de madeira específica para cada parte 

constituinte da canoa, nas lojas da cidade, como é relatado pelo mestre Zé Carlos, 

quando diz que, por falta de um tipo específico, ainda não terminou a construção de 

uma canoa de passeio para eles mesmo, quando perguntado há quanto tempo fazia a 

canoa, eis a resposta: 

Rapaz eu, eu peguei nela tem pouco tempo, ta em uns “quatro meses” 
aí eu peguei nela só pra fazer negocio de quando eu tinha tempo 
suficiente, só não terminei ela ainda porque faltou um pau pra fechar o 
resto aqui na pop, mas já tem dois meses ou mais que to aqui parado, 
porque por aqui não encontra a madeira, fui ate Traipú, lá me disseram 
que tinha um rapaz lá , mas não tinha madeira suficiente, até agora 
estou parado. (Mestre Zé Carlos).  



Para o Mestre Pedro de 86 anos, o aprendizado, o saber-fazer que proporcionou 

a realização da feitura de canoas e botes teve como substância o olhar, a observação 

diária de ver outros fazerem, principalmente o seu pai.  

  

Comigo mesmo, vendo o outro fazer, aprendi a fazer, comecei a 
trabalhar e trabalhei até quando não quis mais, não aguentei mais.  [...] 
Comecei a fazer muito novo, comecei a fazer canoa do meu pai, 
endireitava e construir, construir varias, aprendi vendo os outros 
“fazer”.  (Mestre Pedro). 

 

Dois aspectos devem ser levados em conta na fala do mestre Pedro, o primeiro é 

que se torna claro que o conhecimento adquirido e transformado em arte se dá através 

da apropriação das técnicas de trabalho, do olhar aguçado, da disciplina em querer 

aprender, de compreender e entender ao passar do tempo todas as fases que dirigem 

para e efetiva construção de uma embarcação. E é em decorrência dessa dedicação ao 

domínio do saber-fazer secular que recai o segundo ponto. 

Ao se construir uma longa vivência reproduzindo e recriando a sua arte que há o 

reconhecimento, e o entendimento que o longo período de experiência e aprendizado 

lhes confere o título de mestre, pela confiança, pelo dominação das técnicas e das regras 

que se estabelecem em conformidades com outros sistemas de relações sociais, dentro 

dos seus estaleiros, há regras a serem seguidas e cumpridas para o bom andamento das 

atividades.  Hoje, mestre Pedro não exerce mais suas atividades em virtude da sua já 

idade avançada.  

É importante notar, que durante a pesquisa de campo, e visitas nos estaleiros, 

mestre Pedro circula entre um estaleiro e outro, servindo como um personagem 

folclórico às margens do rio. Por várias vezes, ouvia mestre Pedro conversar com os 

mestres e Bode e Zé Carlos34.  Assim como o mestre Pedro, o mestre Bode tem a sua 

iniciação na arte, através da instância familiar, pois desde de pequeno se habituaram 

para o desempenho de tarefas ligadas as produção náutica. “Como já disse, as culturas 

marítimas tratam os conteúdos da mestrança como capital simbólico transmissível por herança 

dos mestres a seus filhos [...]”. (MALDONADO, 1993: 146).  

 

34 Importantes destacar que  mestre Pedro não me presenteou com suas historias e lembranças da sua vida de mestre fazedor 
de Canoas, ele sempre que me aproximava ficava calado e pouco me dizia algo que servisse para esta pesquisa. O único 
momento que pareceu interessado em revelar algo foi quando me chamo e mostrou a sua mais nova arte, a construção de uma 
miniatura de canoa de tolda em fase de acabamento, como demonstro na foto mais a baixo.  



Rapaz eu aprendi com um camarada que apareceu por aqui, chama-se 
Zé Pintinho, ele fez essa canoa pra mim, eu comecei ajudar ele, ate 
que eu aprendi a fazer p trabalho de canoa. (Mestre Zé Carlos).  
 

Nesse trecho pontuado pelo mestre Zé Carlos, nota-se que o saber-fazer, o 

conhecimento adquirido lhe foi transmitido por um homem que se chamava Zé Pintinho, 

que não fazia parte do seu ciclo familiar, mas como mestre do trecho a seguir, ele 

considera como um pai. “Rapaz, era um grande amigo meu, tinha quase como um pai, era um 

grande amigo meu”. (Mestre Zé Carlos). 

O mestre Zé Pintinho faleceu há mais ou menos 15 anos, segundo relato do 

próprio mestre Zé Carlos. O trabalho realizado pelo mestre Zé Pintinho tinha como local 

de execução a extinta lagoa da cidade, lagoa que em tempos constantes de cheias do São 

Francisco eram próprias para a plantação de arroz que abastecia a cidade e grande parte 

da região do baixo São Francisco. Assim, o mestre exercia sua atividade debaixo do pé de 

mangueira existente na lagoa, bem como no fundo da casa dele, trabalhava “Ca 

embaixo”, de acordo com o mestre Zé Carlos. Ainda segundo o mestre, mestre Zé 

Pintinho gostava do que fazia. “[...], ele era apropriado mesmo, que a vida dele era fazer isso, 

que ele não tinha outra profissão”. (Mestre Zé Carlos).   

O mestre Zé Carlos nas suas falas diz que aprendeu a fazer canoas e botes desde 

1984, ajeitando uma canoa pra ele próprio, só que, muitas vezes, o trabalho no colégio 

São Vicente o impedia de exercer, de fazer canoas e botes com mais liberdade e 

disposição. 

Eu era funcionário do Colégio são Vicente, passei muitos anos, me 
aposentei agora, já está com 1 ano e 2 meses que estou aposentado e 
agora estou tomando conta disso aqui, trabalhei muito pouco de canoa, 
mas já fiz muito bote, e agora estou terminando essa canoa, renovando 
ela, restaurando ela, esta nessas condições aqui, já esta quase pronta, 
falta pouco serviço e eu termino. (Mestre Zé Carlos). 
 

Ainda segundo o mestre Zé Carlos, ele continua fazendo bote e canoas porque 

não quer mais trabalhar com serviços pesados, além de exercer uma atividade em que 

ele é chefe, bem como se sente realizado e alegre com serviço que realiza diariamente. 

 



Porque eu não quero mais trabalhar no serviço pesado, alugado, essas 
coisas. Eu trabalho pra mim mesmo, faço porquê é um serviço mais 
“leviano”, né? [...], isso ai pro “cabra”  que é profissional, é uma 
alegria para a pessoa  né? (Mestre Zé Carlos). 

 
A seguir, a partir das falas dos entrevistados, pode-se compreender ainda mais a 

relação entre as condições da mestrança, a realidade dos mestres, com os aspectos que 

os posicionam como homens dotados e portadores de uma realidade laboral nos moldes 

de uma tradição.  

 

  

 

5.3 AONDE VAI PARAR A TRADIÇÃO? 

  

Toda tradição tem seu momento de surgimento, pois desperta em um tempo 

histórico condicionado pelas experiências dos indivíduos através do convívio em 

sociedade, sejam elas de que tipos forem. A tradição, por assim dizer, foi imitada e 

repassada adiante; outras tradições se perdem no tempo, sem deixarem, muitas vezes, 

rastros. Pegando um pouco a definição de Eric Hobsbawm (2012), em que o autor 

abertamente entende que o termo “tradição inventada” 35 é utilizado para práticas que 

foram e são construídas e passam por um processo de institucionalização para 

condicionarem a sua existência, passando também pelos processos de regulação através 

de regras bem postas e aceitas, por meio de um passado histórico bem definido e 

apropriado. 

Quero aqui argumentar que não tomo como único o conceito definido por 

Hobsbawm, mas apenas me aproprio de parte dele, pois estou a focar em uma tradição 

que longe de ter sido criada através de burocráticos processos de institucionalização, o 

trabalho dos mestres fazedores de canoas, antes de qualquer coisa, é um processo de 

ritualização adquirido pelo do passado. “Consideramos que a invenção de tradição é 

semelhante um processo de formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao 

passado, mesmo que apenas pela imposição do passado”. (Hobsbawm, 2012:15). 

35 Grifo nosso.  



Longe de seguirem regras impostas por um instrumento controlador, os mestres 

fazedores de canoas de Pão de Açúcar seguem uma rotina que eles próprios os impõem 

da efetivação da arte. Eles se opõem às convenções tão fortemente arraigadas nas 

sociedades complexas. A rotina dos mestres não funciona como a rotina imposta pelo 

tempo social do trabalho capitalista. Para Cunha (2004): 

 

Isso quer dizer que a “tradição é algo dinâmico, algo que transita, que 
se movimenta, deslocando-se, assim, o sentido convencional que é 
imputado á palavra “tradição” (ou processo histórico-sociais 
tradicionais)”. Sem desconhecer que há tradições e tradições é “que 
algo é entregue de geração a geração para se reproduzir no tempo da 
historia”. (CUNHA, 2004:106). 
 

Assim sendo, aponto como fez muito bem Cunha, que o norte dados aos 

processos tradicionais está condicionado pela busca sempre dinâmica de passar adiante 

os saberes adquiridos e passados pela transmissão oral, do olhar treinado e apurado da 

observação das técnicas de reprodução de uma canoa, de um bote. Neste sentido, não 

posso ver, e nem cometo esse erro grosseiro de analisar as práticas, o ofício dos mestres 

como algo congelado e estático. Para o mestre Zé Carlos, tradição é algo passado de 

geração para geração, basta alguém chegar no estaleiro e querer aprender. 

 

Rapaz isso passado de geração pra geração, de fato isso daí é passado, 
porque chega uma pessoa aqui, e as vezes continua o trabalho, a  
profissão, e ai de geração para geração, é sobre isso. (Mestre Zé 
Carlos). 
 

 O conhecimento adquirido é resultado de longos processos de transformações, 

perdas e ganhos que se equipam continuamente na vida de cada um. Como se conta na 

fala do mestre Zé Carlos, o que ele faz só é tradição se for passado de geração para 

geração através da observação e futuramente reprodução das técnicas adquiridas 

verbalmente. Mas na verdade o que eles fazem é tradição e ao reproduzir, eles aceitam 

as regras estabelecidas e asseguram a sua continuação independente dos outros 

continuarem ou realizarem as atividades.  



Outro ponto de vista bastante claro sobre o conhecimento tradicional está 

relacionado entre os mestres, através da reprodução do saber, através da importância 

que tanto o mestre, quanto os outros dão para o que está sendo visualizado, transmitido  

aprendido, carregando assim, além do conhecimento, toda uma carga de 

responsabilidade implícita do valor simbólico da tradição, da construção artesanal de 

canoas e botes. Perguntando se era importante manter a tradição, mestre Bode expõe:  

 

Sim, vai aprender deles, muita gente gosta de “ta” olhando, vai 
aprendendo. Eu não posso esconder não, quando eu tiver trabalhando 
e alguém quiser se dedicar pra aprender alguma coisa comigo. ( 
Mestre Bode). 
 

Assim, para o mestre Bode, a tradição assume outra característica, se é que 

posso assim interpretar a uma postura de conhecimento público, que não deve ser 

escondido quando alguém está disposto a aprender e realizar a atividade. Sob este ponto 

de vista, a tradição se torna pública a partir do momento em que  os mestres usam a 

transmissão de conhecimento para que haja, ao mesmo tempo, a reprodução da sua 

própria maneira de encerrar a realidade. De um modo geral, a transmissão de 

conhecimento é, ao mesmo tempo, um encontro com o passado e a perpetuação dos 

signos para o futuro. 

Eu acho que é bom manter a tradição, porque isso ai não vai pode se 
acabar, né? Uma tradição dessa que já vem, “quanto tempo” não vêm 
essa tradição? [...], claro! “Oxente”, isso ai tem que continuar, isso ai 
não pode morrer, né? Tem que cada vez mais continuar. (Mestre Zé 
Carlos). 
 

Embora os mestres utilizem as expressões: “vai depender deles”, como usou o 

mestre Bode para justificar a possível transmissão de conhecimento, durante as minhas 

visitas, não percebi a presença de jovens, adolescentes interessados em aprender as 

técnicas,os saberes fundamentais na construção naval de botes e canoas, a não ser a 

presença de pessoas apenas de passagem, conversas rápidas, sem quase nenhum 

comprometimento com transmissão apoiada na apropriação coletiva do bem simbólico, 

através das funções que serão exercidas dentro dos estaleiros. Os mestres, quando 

perguntados se realizavam o trabalho com a ajuda de outras pessoas, de imediato 



responderam que não, porém o mestre Bode, logo aponta para um possível ajudante, 

que não se encontra no local, e que só aparece às vezes. 

 

Eu trabalho só, mas tem um amigo que sempre vem me da uma ajuda, 
mas sempre trabalho só. [...] Na amizade, se torna amigo meu, ai de  
vez enquanto vêm pra cá me da uma ajudinha, ele em ajuda segurando 
uma coisa que não poso segurar sozinho, ele  vai e me ajuda, e assim 
vai.[...], vai depender dele, se interessar e seguir a profissão”. (Mestre 
Bode). 

 

Para Manuela Carneiro da Cunha (2009: 39), o conhecimento tradicional ou, 

como ela prefere denominar, “os sistemas tradicionais” não são condicionados por vias 

de regras pré-estabelecidas. Diegues (2004) também aponta como sendo um 

conhecimento tradicional. 

Conhecimento tradicional pode ser definido como o saber e o saber 
fazer – a respeito do mundo natural, sobrenatural-gerados no ambiente 
da sociedade não – urbano/industrial, transmitido, em geral, oralmente 
de geração para geração”. (DIEGUES, 2004:14). 
  

A partir desta argumentação, assim como Diegues, acredito que: “o 

conhecimento tradicional do mestre pode ser interpretado dentro do contexto da cultura 

em que ele é gerado”. (2004:15). O contexto cultural onde estão situados os mestres 

fazedores de canoas em Pão de Açúcar é um contexto urbano, para além do defendido por 

Diegues como sendo o local provável da transmissão de um saber-fazer tradicional, como 

ele próprio definiu: “sociedade não urbana”. Na verdade, o contexto realmente modifica a 

apreensão e a capacidade da forma de transmissão, da forma como integram o meio que 

estão inseridos. 

Ou seja, para continuarem a escrever uma atividade como a que exercem, para 

manterem produzindo um bote, uma canoa, os mestres precisam estar em constante 

comunicação com a cultura urbana. Assim, aponto para o que Diegues (2000), citando 

Foster (1971), aponta para “[...] as sociedades parciais, “Part Society, inserindo numa 

sociedade mais ampla, na qual as cidades exercem papel fundamental”. (Diegues, 

2000:81). Embora eu reconheça que os mestres fazedores de canoas não estejam, como já 

deixei claro anteriormente, fazendo parte de uma comunidade tradicional nem de uma 



sociedade com laços bem definidos, o termo serve apenas para integrar o 

condicionamento cultural que permeia os mestres fazedores de canoas. 

Assim, a transmissão de conhecimento é um fator predominante na identificação 

dos mestres fazedores de canoas de Pão de Açúcar, já que parte dos atores envolvidos 

nessa pesquisa, de alguma forma, adquiriu seu conhecimento através da observação, do 

saber-fazer transmitido pela realidade dos antigos mestres.  

O mestre Bode, diferente do mestre Zé Carlos, teve seu conhecimento adquirido 

através do seu pai, caso típico em que um conhecimento tradicional histórico e 

simbólico é transmitido de pai para filho, de geração para geração. Para o mestre Bode, 

a transmissão do conhecimento se esbarra na questão de passar adiante o saber-fazer, 

pois ele possui três filhas mulheres e como percebi, nenhuma mulher se encontra 

fazendo ou exercendo essa atividade artesanal. Mestre Bode relata que aprendeu a fazer 

vendo seu pai, mestre Hélio da Silva Pinto, já falecido. “Meu pai trabalhava, eu fui 

ajudando ele e fui aprendendo ao poucos”. (Mestre Bode).  

A lembrança que o mestre Bode tem em relação à atividade exercida também 

pelo seu pai se configuraria através da feitura de uma canoa, a importância dada era 

reconhecida por ele, como um instrumento vital para a atividade da pesca. 

 

Trabalhando sempre, pegava essas madeiras, armar o barco, e eu 
sempre mais ele fui aprendendo, e ele fazia o barco. [...] A 
importância , rapaz o pessoal pescava, era importância muita”. 
(Mestre Bode). 
 

Mestre Bode sabe fazer canoas e botes desde 15 anos de idade, segundo ele, 

embora tenha visto sempre o pai fazer, aprendeu na força da vontade, o pai colocando 

ele pra fazer e assim continua fazendo, porque gosta do que faz e é seu sustento de cada 

dia. Neste sentido, o sumo da questão encontra-se aí, respondendo uma das perguntas 

que norteiam este trabalho, a mestrança é exercida, mesmo com as dificuldades do dia-

a-dia, primeiro porque é uma forma de manter vivas as lembranças e continuidade 

herdada dos antepassados, e segundo porque é a principal fonte de renda na manutenção 

e sobrevivência da família.  No novo contexto social, a atividade econômica é ainda o 

melhor recurso disponível que faz estes homens se sentirem plenos, felizes e realizados. 

  



É a profissão nê? Peguei, gostei e to continuando, graças Deus, que ta 
me dando o pão de cada dia é ela. [...]. eu me sinto feliz, é a minha 
profissão, dá meu pão de cada dia, me sinto feliz com essa profissão”. 
(Mestre Bode). 
 

Segundo o mestre Pedro, quando ele começou a primeira embarcação, ele fez 

justamente para o meu avô paterno, Walter Luiz (já falecido), que por um longo tempo 

foi o proprietário de embarcações e transporte de passageiros da cidade. Mestre Pedro 

no mesmo relato ainda assume que, já piloto de algumas navegações que nos tempos em 

que ainda havia hidroelétrica nas proximidades, como é o caso da hidroelétrica de 

Xingó , andou muito às margens do rio, em embarcação como, Tupã e Tupigy. Apenas a 

Tupigy ainda faz parte do cenário náutico da cidade, tendo passado por varias reformas 

para se adequar as condições de navegação do rio. 

Rapaz quando comecei foi pra pai disse homem aí. Já trabalhei de 
mestre, fui piloto de margem de rio sabe? Minha vida é essa trabalhar 
e andar. Desse rio eu conheço tudo. (mestre Pedro). 
 

Hoje em dia, o mestre Pedro apenas faz miniatura das embarcações, que um dia, 

no passado, fora inspiração na realização do seu ofício. Em uma de minhas visitas, o 

mestre Pedro se encontrava terminando uma miniatura de canoa de tolda, como se pode 

perceber na imagem abaixo.  

Figura 13: Mestre Pedro fazendo uma canoa de Tolda em miniatura. 

 

Fonte: Igor Luiz Rodrigues da Silva, Fevereiro de 2014 



Assim sendo, a tradição por enquanto mantém-se resistindo o peso da idade, do 

tempo, reagindo a passos lentos, enquanto as novas gerações se apropriam cada vez 

mais de um mundo tecnológico que se renova a cada fração de segundos. Enquanto 

muitas práticas culturais vêm se diluindo pela quebra de tradições sociais, da crescente 

urbanização e pelo declínio da própria atividade econômica. O poder da tradição 

encontra assim seus limites de dinamismo e prolongamento nas hastes da sociedade 

moderna e itinerante. A prova disso é que os dois estaleiros encontram-se esvaziados da 

força jovem capaz de levar adiante o trabalho artesanal produzido pelos mestres 

fazedores de canoas.   

 

 

5.4 A Modernidade: inimiga ou parceria?  

 

Formulada de outra maneira, pergunto até que ponto a modernização dos 

instrumentos de trabalho contribuem ou não para o desaparecimento de um 

conhecimento tradicional, se esse processo de certa forma incomoda e prejudica o 

cotidiano dos mestres de canoas?  

Antes de tudo, é preciso pontuar que os processos culturais e assim também a 

cultura é ela própria processo em constante transformação, de reinvenção e invenção 

através da produtividade, da aplicação e realização que dela se faz, a partir de um 

determinado contexto. É através de suas reinvenções que os processos culturais se 

tornam dinâmicos, instáveis e bem como se processa através de acúmulos de 

informações e práticas através da história. A cultura existe para fornecer aos grupos de 

indivíduos mecanismos que os condicionem para se perceberem enquanto protagonistas 

do cotidiano. 

Para DaMatta (2010), nem tudo compete é uma tradição pode ser amplamente 

rei ficado pelo grupo, e pelos indivíduos, com passar do tempo. Os desejos, as práticas, 

os valores embora sejam mantidos para identificação social, eles não vão ter o mesmo 

peso, e do que tinham em outro momento histórico. 

 



No caso do homem, a cada sociedade corresponde tradição cultural 
que se assenta no tempo e se projeta no espaço. Daí o seguinte 
postulado básico: dado fato de que a cultura pode ser reedificada no 
tempo e no espaço (através da sua projeção materialização em 
objetos), ela pode sobreviver a sociedades que atualiza no conjunto de 
praticas concreto e visível. (DAMATTA, 2010: 56) 

 

Assim, o processo de mudança é, na maioria das vezes, realização consciente e 

simples que os atores sociais buscam e vivenciam como forma de resistirem e 

dialogarem com o presente, sem, no entanto, se fechar por completo e práticas 

endurecidas. As mudanças, por mais que ofereçam perigos, podem, dependendo do uso 

que façam dela, ser usadas de forma singular na reprodução dos próprios 

conhecimentos. 

Como consequência disto, a tradição viva e a consciência social 
subentendem responsabilidade. E responsabilidade significa excluir 
possibilidades e assim diz respeito a forma de escolhas entre muitos 
modos de escolhas entre muitos modos de pensar, perceber, 
classificar, ordenar e praticar uma ação sobre o real. Uma tradição 
viva é, pois, um conjunto de escolhas que necessariamente excluem 
formas de realizar tarefas e classificar o mundo. (DAMATTA, 2010: 
54). 
 

A partir desse processo, as mudanças não ocorrem especificamente apenas de 

fora para dentro, mas também em variações praticadas pelos próprios atores e normas 

diante na realidade externa. 

 

O encontro sempre surpreendente do novo e do tradicional engendra 
relações tão complexas que, visita sob uma pesquisa unívoca, aparece 
como ambiguidades. Para superá-las, e necessárias reconhecer que 
tanto a recepção como transmissão de um estimulo são permeadas 
pelos sistemas de ideias e valores, em função das quais as condições 
matérias da mudança são reelaboradas, imprimindo-lhe rumos 
especiais.  (BRITTO, 1999: 40). 
 
 

Assim, o que percebo diante do exposto, por mestre Bode e mestre Zé Carlos é 

que a modernização dos barcos não exclui a possibilidade de ainda continuarem a 

exercer o oficio. Pelo contrário, os barcos de fibra, a utilização do motor são peças 

fundamentais para reorganização da pesca e construção do velejo em dias que o vento 

não ajuda. Da mesma forma que os barcos de fibra possuem suas limitações.  

Para o mestre Bode, a modernização é importante porque facilita a navegação e 

a vida do pescador.“È bom, melhorou muito. A pessoa remava muito quando não tinha vento, 



e hoje em dia com motor, facilita e muito a vida do pescador”. (Mestre Bode). Para o mestre 

Zé Carlos, a modernização dos botes e canoas não vai ser um problema para eles nem 

para os outros, porque o barco de fibras não tem a mesma estrutura e suporte para 

aguentar a realidade dos pescadores, por exemplo. E afirma que a modernização não vai 

chegar aos extremos. 

Nós, isso ai não vai chegar a esse ponto, porque o barco de fibra, é um 
barco simples, não é um tipo desse aqui meu filho, pro movimento de, 
de um “cabra”. Chegar prá andar com carga. Esse aqui tem mais 
qualidade, porque um barco de fibra sempre ele é fino demais e não 
tem como você fazer uma lancha desse tamanho de fibra, você pegar 
peso ela tem que ter a própria madeira para se revestida com a própria 
fibra, entendeu? Sobre a madeira nunca se acaba. (Mestre Zé Carlos). 

 
 

Esse aspecto particular, proporcionado pela fala dos mestres, na medida em que 

eleva o fato da modernidade como eficiência aos processos de mudanças, seja da falta 

do vento, seja da vazão do rio, da velocidade com que se atinge através da utilização de 

um motor, também pressupõe que a modernização não é algo que é imposto por fatores 

externos. 

 

O sentido dessas transformações, portanto, não é algo que lhe  seja 
inerente, espontâneo. Em outras palavras, não existe um modelo único 
de mudanças do sistema sociais, quer numa perspectiva integradora, 
quer numa tendência desintegradora. (BRITTO, 1999:147). 
 

 

Além do mais, quando se permite, dentro dos limites do que é aceitável 

promover e modernizar alguns símbolos e equipamentos, há também um fluxo contínuo 

de preservar e proteger outros signos e significados construídos historicamente. 

 

 

5.5 A construção de uma Canoa: 

 

Embora eu tenha dito no começo deste capítulo que não pretendia fazer uma 

descrição contundente e detalhada do processo de construção de uma canoa ou bote, uso 



este tópico apenas para ligar o objeto principal da pesquisa, os mestres fazedores de 

canoa ao seu produto, ao seu empreendimento e fonte de trabalho. Pois o mestre fazedor 

de canoas não existe sem ela, assim como um bote, uma canoa não tem vida própria se 

não for esculpida pelas mãos de um artesão, ou mestre.  

Além do mais, acompanhar detalhadamente a feitura de uma embarcação 

demandaria uma abdicação muito grande, pois para viver totalmente integrado aos 

estaleiros localizados na cidade precisaria viver totalmente isolado de outros afazeres 

cotidianos. Mesmo que o tempo fosse contado ao meu favor, mesmo assim o meu 

esforço não seria capaz de entender, aprender a aproximar minhas observações, análises 

da realidade e construção de uma canoa. Assim descreve Malinowski (1976): 

 

Nem isso entendo, se aproxima da realidade mais vital de uma canoa 
natural, pois um barco, seja ele feito de canoa, seja feito de casca de 
árvore, ou de madeira, de ferro ou de aço, vive a vida dos seus 
navegantes e, para o marinheiro, representar mais que um simples 
pedaço de madeira moldada. Para o nativo, não menos do que para o 
marinheiro branco, o barco está envolto n uma atmosfera de romance, 
constituída de tradições e experiências pessoais. È um objeto de culto 
de admiração, uma coisa viva que possui personalidade própria. ( 
MALINOWSKI, 1976: 91). 
 
 

Explicado a realização pela qual neste ponto a minha análise é bem limitada, 

posso agora discorrer sobre os aspectos que enobrecem a construção de uma canoa e 

bote. Em primeiro lugar, chamo atenção para diferença encontrada nos estaleiros 

visitados em relações as descrições realizadas por Malinowski (1976) e Maldonado ( 

2001 ) , quando do empreendimento antropológico de acompanhar a construção de uma 

canoa, seja nas Ilhas Trobiandesas ou em Ilhabela. Ambos relatam que a construção da 

canoa, todo seu processo é realizado de forma coletiva, no caso de Malinowski: A canoa 

é a construção por um grupo de pessoas, é de propriedade, utilização de uso comunitário 

– é tudo isso se processa segundo regras especiais,. Há, portanto, uma organização 

social subjacente à construção, à posse e ao uso da canoa (Malinowski, ibidem: 97).  Da 

mesma forma, Wanda Maldonado explica que a construção é sempre coletiva, mesmo 

quando o mestre decide realizar o trabalho só, há um momento em que é necessária a 

força de outros homens para colocarem a canoa na água. 

 



Trabalho presente na construção é um trabalho coletivo, na medida em 
que envolve a participação de diversos membros da comunidade par 
que o resultado saia a contexto. Mesmo quando o mestre refere a 
trabalho individual no ato da construção de uma canoa pequena, 
necessitará de forças de outros homens para que a canoa chegue ao 
seu destino. A participação de membros da comunidade na construção 
de uma canoa, seja como ajudante de mestre, seja na puxada da canoa, 
enceta um novo tipo itálico relacionamento entre uns e outros ou 
fortalece laços já existentes. (MALDONADO:131). 
 

Pois bem! Em Pão de Açúcar, a construção de uma canoa, ao menos nos dois 

estaleiros visitados, não é realizada de forma coletiva e nem possui uma organização 

social definida estruturada. O empreendimento é realizado somente pelas mãos do 

mestre que executa o trabalho, contando apenas com colaborações passageiras e 

imediatas, sem haver uma formação padronizada, uma herança dividida em escalas de 

conhecimento. 

Não existe um trabalho organizado, com atribuições específicas para cada 

individuo, já que não existe trabalho em grupo. Mestre Bode diz que trabalha só, às 

vezes aparece um amigo que o ajuda com um trabalho simples, sem precisar de uma 

rotina específica dos movimentos forçados, assim como o mestre Zé Carlos que também 

afirma que trabalha sozinho. Como compreendo e refletindo sobre alguns aspectos 

através do conhecimento que transportam para a infância abro um parêntese, se for 

possível, e assim como Maldonado (2001 ),  coloca que os mestres também necessitam 

de ajuda de vários homens na hora de puxarem a canoa, bote para, o rio, no mínimo 10 

homens. 

Outro processo diferenciado e certo que já ocorreu em um passado, como já 

deixei claro no início deste capítulo, não existe mais a retirada da madeira diretamente 

na mata, é comprada em madeireiras da cidade e região. Também não é feita a partir de 

uma única árvore, mas da junção de vários tipos, específicos para cada composição do 

todo. A seguir, a tabela contém as principais madeiras utilizadas na construção das 

canoas e botes.  

 

 



Tabela 3: Principais madeiras para a construção de botes e canoas em Pão de Açúcar. 

 

MADEIRAS 

 

UTILIZAÇÃO 

Angico Usada para canoas grandes. 

Pau D’Arco Utilizada também para construção de canoas grandes. 

Cedro Principal madeira para conseguir uma canoa mais 

durável. 

Jaqueira Madeira para as grandes embarcações. 

Pequi Madeira utilizada e ideal para botes. 

Louro-Canela Serve para embarcações grandes e fazer a bordadura. 

Maracatiara Usada para construir uma canoa mais resistente. 

Brauna _________________ 

Amarelinho de Rato Ideal para fazer botes. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 

Lembrando que quase todo o tipo de madeira vem da região amazônica, 

especialmente do estado do Pará. Por isso essa grande verdade de espécies. Assim o 

processo de construção de uma canoa está condicionado primeiramente pela escolha do 

tipo de madeira que o dono encomenda, como bem coloca o mestre. “Rapaz, tem vários 

tipos, tem o pequi, louro-canela, amarelinho, vários tipos, depende da madeira que faça”. 

(Mestre Bode). 

A construção diferencia de acordo com o tipo de embarcação que será feito pelo 

mestre. Mestre Bode tem mais afinidade em construir botes, de acordo com ele, desde 

que começou na atividade, não sabe ao certo, mas pelas suas contas já fez mais de 50 

botes, inclusive vários para ele, para pescar e negociar com outros pescadores. Já o 

mestre Zé Carlos, embora já tenha feito mais de 10 botes, como eu citei anteriormente, 

hoje realiza mais a fabricação de canoas. De acordo com ele, há mais diferenciação 

entre canoas e botes: 



Há de bote pra canoa tem muita diferença. Que bote a pessoa... a 
canoa  a gente usa caverna, a caverna é muito diferente de bote... Tem 
caverna, tem rotas que é o final da proa, e tem colo, a canoa tem colo, 
que é tudo isso aí diferente de bote (Mestre Zé Carlos). 
 

A construção de um bote demanda menos tempo, pois seu comprimento e 

largura são menores do que o de uma canoa, além do seu formato ser mais simples e 

leve. O processo de construção de um bote se dá através do posicionamento de duas 

tábuas de lado e assim armando o bote, com o chapus, a puxada, os caibros, o fundo. 

 

Rapaz, as duas “tábuas” de lado, arma o bote, depois a gente vai 
colocando as duas peças, Chapus, puxada, os “caibro”, o fundo, a 
caverna dependendo da embarcação. (Mestre Bode). 
 

Já a construção de uma canoa, como informa o mestre Zé Carlos se dá 

primeiramente através da colocação do rombo de proa, ou rombo mestre, até ir fechando 

até fazer a configuração na frente, fisicamente de uma canoa, até estruturar a caverna 

que é a parte mais funda da canoa. 

 

O primeiro pano a gente coloca o rombo de proa, que a gente chama 
de rombo mestre, prega as peças, depois fecha ela pra fazer o arco, prá 
“butá” a popaque é o chapéu, que chama ou se não carçola, que usa, 
tem rombo de popa, e depois dele ta pregado, você prega as peças, 
coloca os caibros, coloca o chapus e é isso (Mestre Zé Carlos). 
 

Ao construir um bote ou uma canoa, a utilização vai depender, na sua grande 

maioria, da vontade do proprietário, pois como se trata de uma cidade ribeirinha, não 

são apenas os pescadores que se utilizam desse tipo de transporte. Em todo o município 

é grande a quantidade de botes e canoas, variando as cores, os nomes, as pinturas. Neste 

sentido, as canoas e botes em Pão de Açúcar são utilizados: 

 

 

 

 

 



     Tabela 4: Principais utilidades de Canoas e Botes as margens do Rio São Francisco em 
Pão de Açúcar. 

Nomes Corrida Passeio Pesca Carga 

 

 

Canoas 

 

Com 2 Panos 

 

Com os 2 
panos, 1 
pano, só 
remo ou 
motor. 

Não muito 
comum, 

quando sim, 
apenas com 1 
pano, remo ou 

motor. 

 

Bastante 
comum.  2 

panos, motor. 

 

 

Botes 

 

Com 1, ou 
dois panos. 
Ou só remo. 

 

Com 1 pano, 
só remo ou 

motor. 

 

Principal 
instrumento 

para a pesca. 1 
pano, remo ou 

motor 

 

Não muito 
comum. Usa-

se 
principalment

e o motor. 

Fonte: Tabela produzida pelo autor 

 

Deste modo, a construção de canoas e botes em Pão de Açúcar é fundamental 

para o desenvolvimento das comunidades rurais que ficam às margens do São Francisco 

e distantes da sede do município, que os mestres desempenham o papel fundamental nos 

processos de deslocamentos do povo.  Assim, a produção tradicional e cultural de botes 

e canoas é uma característica rotineira que contribui para também manter conectado ao 

passado, à realidade dos mestres fazedores de canoas no presente.  

 

 

  

 

 

 

5- A REALIDADE DO TRABALHO ARTESANAL NOS ESTALEIROS  

EM PÃO DE AÇÚCAR E A REALIZAÇÃO PATRIMONIAL 



 

Neste último capítulo, realizo uma análise  sobre os mestres fazedores de canoas 

de Pão de Açúcar, em especial os mestres Bode, Zé Carlos e Pedro, tendo como pano de 

fundo dessa construção a especificidade do trabalho enquanto um bem artesanal, 

categoria em que os mestres estão enquadrados, bem como as implicações e limitações 

encontradas especificamente nos estaleiros observados. O segundo ponto colabora para 

o debate acerca da questão de patrimonialização e suas implicações no cotidiano, nas 

práticas dos mestres fazedores de canoas.   

 

 

4.1 O TRABALHO ARTESANAL 

 

Os mestres fazedores de canoas de Pão de Açúcar, cujo modo de vida e as 

relações sociais e culturais foram analisados, são portadores e influenciados por uma 

longa capacidade de trabalho artesanal que historicamente teve seu possível surgimento 

através dos indígenas, passando pela incorporação de elementos de construção naval dos 

portugueses e escravos negros trazidos da África. São homens que ocupam, dentro de 

uma hierarquia e estrutura social nos moldes do capitalismo econômico, as camadas 

mais populares, em um meio social em que as expressões culturais estão fortemente 

vinculadas pelo distanciamento em relação aos setores dominantes.  

Se os mestres fazem canoas e botes, eles foram capazes de aprender e 

sistematizar o saber-fazer característicos desse tipo de atividade, amparados pelo 

conhecimento técnico de pessoas próximas e familiares, de pais, tios. Foi porque um dia 

esses homens também se submeteram à capacidade criativa de seus antepassados, que 

hoje eles podem colaborar para a realidade de muitos pescadores, remadores e 

barqueiros da cidade e todo o sertão do baixo São Francisco. Para mestre Bode e mestre 

Zé Carlos, a feitura de canoas e botes é sempre uma realização que perpassa o tempo.  

 
Eu já fiz para varias pessoas aí, já fiz muito bote aí. Serviam para 
pescar, outros pra colocar panos, negocio de carreira, outros pra lazer, 
pra negocio de esporte, andar com a família, essas todas coisas ( 
Mestre Zé Carlos). 
 

 



Construir a análise voltada para a mestrança enquanto um ofício, cuja realização 

tem a ver com o contato com a natureza, em especial, se relacionando diretamente com 

o rio. Antes eles percebem o rio como sendo de uso comum, o qual todos devem 

preservar para a utilização pautada na retirada do sustento. Neste contexto, como 

descrevi a realidade de homens que fazem parte, cuja realidade está à “margem” da 

história, em que as regras costumeiras perpetuadas ao longo da vida, e o passado não se 

encontram em livros, folhetos, mas apenas nas poucas e guardadas lembranças, é 

comum indagar mais do que receber respostas.  

 

Contudo, quando essa lembrança reaparece, não é consequência de um 
conjunto de reflexões, mas de uma aproximação de percepções 
determinadas pela ordem em que se apresentam determinados objetos 
sensuais, ordem essa resultante de sua posição no espaço. 
(HALBWCHS, 2006:53). 
 

A vida cotidiana dos mestres fazedores de canoas não difere muito da realidade 

de qualquer outro homem que esteja situado em Pão de Açúcar, está distante apenas 

pela marca pessoal que levam com eles e assumem apenas no momento em que 

realizam suas atividades nos estaleiros, eles não se enquadram na categoria de trabalho 

nos moldes explicitados por Ramalho (2012), ao colocar o que seja trabalho tradicional, 

por meio da “lógica da (campanha)36”, quando analisa os processos socioantropológicos 

dos pescadores de Pernambuco. 

 

A campanha é um processo de organização do trabalho voluntario, 
sem assalariamento e vinculado, sobremaneira, aos laços familiares e 
de compadrio, inexistindo, assim, a oposição direta entre capital e 
trabalho (RAMALHO, 2012: 12). 
 

Os dois estaleiros visitados, nesse sentido, caminham em oposição à lógica 

estruturada através do labor vinculado aos laços familiares, de cooperação e laços 

pessoais. Os dois mestres realizam o trabalho a partir de suas próprias habilidades, 

destreza, sem poder contar com a ajuda de parentes e familiares. Mestre Pedro afirma 

que quando trabalhava, realizava a atividade junto com outro mestre. “Aqui? João 

Pequeno, já morreu, nós trabalhava junto, muito tempo”. Os outros dois exercem ofício 

na calmaria do estaleiro, sem a ajuda de outros (aprendizes) na hierarquia que 

36 Grifo do autor.  



acompanha a vida de um estaleiro ou qualquer atividade que comporte a estrutura 

tradicional.  

Embora no passado recente de cada um eles podiam contar com essa partilha de 

conhecimento, de espaço, de função nos estaleiros, é, pois, notório que o hábito de se 

construir uma canoa ou bote contando com a ajuda de muitos, desapareceu e esteja cada 

vez mais se distanciando da vida desses homens. O “sentimento de corporação” 37, com 

as convenções, regras e práticas tão comuns na pescaria, por exemplo, é um elemento 

em extinção.  Porém as recriações no tempo e no espaço se perpetuam através da 

existência do concreto através das formas suaves de canoas e botes. “Neste caso, o 

trabalho “não é uma realidade simplesmente econômica” (GODELIER, 1981, p. 39), já que 

carrega em si significados outros (mágicos, morais, rituais, reciprocidade)”. (RAMALHO, 

2012: 10).  

Mesmo assim, os mestres Bode e Zé Carlos estão situados dentro de uma 

realidade em que o campo de atuação possibilita a acumulação de saber prático 

decorrente do ordenamento cognitivo estabelecido na e pela memória. É um trabalho 

que resiste e ultrapassa a lógica capitalista, de acúmulo de bens e riquezas.  

 

Assim, cultura do trabalho se traduz como (costumes, experiências e 
valores) pertencentes a determinada fração de classe social, dando-lhe 
sentido e identidade ao permitir-lhe opor-se ou diferenciar-se de 
outros grupos sociais em termos pratico e simbólicos, especialmente a 
partir do lugar que ocupa na esfera da produção material.  
(RAMALHO, 2012: 10-11).  
 

O que está em questão não é a relação entre a construção de uma identidade dos 

mestres e os jogos políticos, mas antes a apropriação do espaço como um meio físico 

propício para a produção e reprodução do trabalho que os colocam pertencentes à 

sociedade. Até mesmo porque, a construção de uma identidade é ditada pela realidade 

coletiva de grupos sociais que se estabelecem através de normas, regras e interações em 

oposição para com outros grupos38. Implicitamente, pode-se até compreender a 

efetivação do trabalho como uma forma de resistência, de legitimação da vida que se 

37 Para Ramalho (2012), “Tal conceito parte do pressuposto de que “os pescadores  artesanais se identificam com um grupo 
possuidor de uma profissão (DIEGUES, 1983,  p. 197), fato que os distingue dos agricultores-pescadores; e, para Junqueira 
(2003, p. 10), esse sentimento de corporação, faz com que os pescadores sintam-se “quase que uma corporação , com 
linguagem e habito próprios, os homens do mar formam um grupo à parte” nos locais em que moram e trabalham. Dessa 
maneira o sentimento de corporação, em sua experiência objetiva e subjetiva, produz-se e é produzido pelos costumes de um 
determinado fazer-se classe social. ( RAMALHO, 2012: 09-10). 
38  Não pretendo neste trabalho, desenvolver uma discussão em torno do conceito de identidade e seus desdobramentos nas 
sociedades contemporâneas, por entender que é um conceito  que ainda provoca no meio acadêmico das ciências sociais, 
longos e intermináveis debates. 



propôs a viver. As distinções são estabelecidas pelo saber-fazer que ao serem 

reconhecidos, são passíveis de transmissão, englobando a produção e a autenticidade. 

 

Qualquer sistema de produção pressupõe, portanto, um conjunto de 
conhecimento prévios e constantemente atualizado sobre seu objeto e 
sobre as condições em que este pode ser apropriado. Entretanto, 
nenhum conhecimento é, por si mesmo, qualificado, visto que sua 
eficácia é sempre relativa, na medida em que comporta sempre um 
significado social. Desse modo, em qualquer forma de conhecimento 
se encontra implícita uma referencia aos valores sob os quais se 
efetiva a reprodução social do grupo que a adota. (BRITTO, 1999: 
77).  
 

Assim, eu entendo que a produção artesanal presente nos estaleiros de mestre 

Bode e mestre Zé Carlos são importantes, porque é através dessa prática que se dá o 

jogo de escolhas que ressaltam as dinâmicas culturais impostas pela ação do tempo 

modernizantes, da velocidade temporal das sociedades contemporâneas. A forma de 

expressar as lembranças do passado passa nesse caso pelo trabalho executado, pela 

exteriorização do que se viveu e que é importante reviver, manter ao longo da vida. O 

mestre Pedro relembra quando era constante a construção de canoas de tolda por ele, 

seja ajudando outros, ou ele mesmo sendo o chefe da empreitada artesanal.  

 

Fiz, trabalhei, trabalhei muito. Aqui? Aqui tinha muita, foi se 
acabando, acabou-se tudo. Ali em cima mesmo se acabou-se 
tudo, duas canoas, as maiores do rio. Trabalhei muito com isso. ( 
Mestre Pedro).  
 

Assim, o valor destinado à realização do trabalho encontra maior substância a 

partir do uso que se faz da canoa, seja na pesca, como é na maioria dos casos, seja para 

a corrida de canoa, do que para fins comerciais, ou troca.  

 

Não, essa daqui não é do tamanho grande, ela é média. Essa aqui 
dá uma média de quase 10 metros, por 1, 30 de largura né ¿ Vai 
servir para transporte, uma viagem aí que a gente for fazer, 
tomar cachaça, negocio pra lazer (Mestre Zé Carlos). 

 



Pois o mestre Zé Carlos, durante a pesquisa de campo estava terminando uma 

canoa, para o seu próprio uso39, o que lhe confere ainda mais autonomia frente aos 

outros modos de produção e também em contato com outros homens. 

 

 

 

4.2 TRABAHO ARTESANAL E A PATRIMONIALIZAÇÃO 

 

Na última década, o Brasil vem passando por um processo de construção, 

elaboração de métodos eficazes que promove discussões produtivas na área de 

patrimônio cultural, principalmente voltados para o campo da expressão imaterial, 

produzidos pelas mãos de variados grupos socialmente estabelecidos em certos espaços 

de sociabilidade. Discussões que em seu plano mais prático, promova a realização de 

políticas públicas voltadas para esta realidade cada vez mais crescente no país. Muitos 

antropólogos, sociólogos têm tomado interesse em produzir diálogos que contribuam 

sistematicamente para a valorização da nossa cultura, das tradições que compõem e 

constituem o Estado brasileiro. 

No ano de 2000, mais especificamente em 04 de agosto, foi instituído o Decreto 

3551, que tornou legal o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, muito depois 

de o Estado brasileiro ter feito e criado o SPHAN que praticamente só se preocupou 

com o patrimônio material do país, deixando de lado a parte mais humana das tradições, 

das expressões artísticas, as práticas, as representações, os conhecimentos que são 

produzidos pelas e nas comunidades, pelos grupos tradicionais, de homes portadores de 

um saber-fazer secular, como é o caso dos mestres fazedores de canoas de Pão de 

Açúcar.  

Destacando que patrimônio não pode ser tomado apenas como uma herança dos 

antepassados, em vias de desaparecimento total, ou até mesmo de coisas mortas 

deixadas no passado histórico pelos seus ancestrais. Deve tomar também como 

patrimônio imaterial os mecanismos que se perpetuam e se transformam, mas que 

mantêm fortemente vinculados à memória a realidade de determinados grupos sociais e 

que destes façam o seu devido reconhecimento. 

39 Como se verifica no capitulo a seguir, através de depoimento.  



A UNESCO40 entende que o Patrimônio Cultural Imaterial, tenha como 

significado e seja reconhecido através dos conhecimentos, expressões, praticas e 

habilidades, adquiridos pelos grupos, indivíduos, bem como seus instrumentos, 

artefatos, espaços culturais, e que sejam tomados como parte fundamental de sua 

herança. 

Esse patrimônio cultural imaterial, transmitida de geração em geração, 
é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de 
seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, e 
proporciona-lhes um sentimento de identidade e continuidade, 
promovendo o respeito à diversidade cultural e criatividade humana. 
(UNESCO, 2003). 
 
 

Assim, diante do exposto pela UNESCO, compreendo que os mestres fazedores 

de canoas de Pão de Açúcar, para além do seu reconhecimento frente aos órgãos 

governamentais, constroem sua realidade imprimindo-lhes, mesmo sem perceberem, a 

continuidade, a criatividade que demanda em cada nova construção naval.  Como venho 

falando, são práticas culturais que dão margem para o dinamismo e fortalecimento 

também das práticas sociais, do complexo jogo de interações oriundos do modo urbano 

de vida. 

Para além das atividades nos estaleiros os mestres costumam participar, 

acompanhar algumas atividades que fazem parte da realidade das margens do rio, como 

Festa de Bom Jesus dos Navegantes que acontece sempre na segunda semana de janeiro, 

com procissão fluvial de Bom Jesus, canoas de botes e canoas, bem como da Festa de 

São Pedro, tendo também a procissão nas águas do Velho Chico, em julho. Mestre Bode 

e mestre Zé Carlos são participantes desses momentos na cidade. O mestre Bode acha 

que as corridas de canoas e botes fazem parte da tradição: 

 

 É tradição né ¿ tradição velha, é bom para alegrar o pessoal.   
Sim, eu corro de um pano só, eu de bote de pano só, aí eu participo 
todo ano, da procissão, as vezes, quando tá cansativo da corrida aí não 
vai. (Mestre Bode).  
 

Para o Mestre Zé Carlos, as corrida de canoas e botes é algo emocionante, lindo, 

embora nunca tenha participado como corredor. Já nas procissões de Bom Jesus dos 

Navegantes e de São Pedro não costuma faltar, diferente do mestre Bode.  

40UNESCO- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura. Pesquisa realizada diretamente no site da 
organização no dia 29. 01.13 às 15:36 mim. http://www.unesco.org/new/en/ 
 



“Vige”, pra mim eu acho uma coisa linda, uma maravilha, nunca corri 
não, mais gosto do esporte, mas acho bonito. Todo ano eu participo 
com Fé em Deus. De que forma ¿ brincando aí com o pessoal, 
andando de lancha, brincando aqui, acolá. Todo ano eu to indo, todo 
ano eu vou. (Mestre Zé Carlos).  
 

 Ao situá-los nessa perspectiva analítica, estou também sublinhando o caráter 

vivo e transformador das experiências passadas que também devem e podem se 

constituir como bens simbólicos pertencentes a cada um dos mestres.  

 

O caráter dinâmico das praticas sociais, na medida em  que se associa 
às formas de transmissão dos modos de “distinção” e das modalidades 
da herança, é o que estabelece a relação entre patrimônio imaterial e 
tradição como intrínseca, sendo a tradição constituinte deste 
patrimônio cultural [...]. A tradição ou as tradições manifestam-se 
através de praticas coletivas concretas que se escrevem no cotidiano 
dos grupos sociais, definindo as marcações do tempo e do espaço e, 
principalmente, construindo as referencias de lugar. (VELOSO, 2004, 
p.32). 
 

Faz-se importante então, que a política de preservação entenda a necessidade de 

buscar valorizar os produtos criados pelos grupos culturais populares e não tão somente 

os produzidos, elaborados pelas classes dominantes, é preciso reconhecer a 

imaterialidade dos grupos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais ribeirinhas, 

povos da floresta e tantos outros que contribuem significativamente para uma identidade 

nacional, pois como garante a Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 215º e 

216º41.  

Também entendo que a noção de patrimônio imaterial serve tanto para fazer com 

que haja um ponto de convergência na unificação da sociedade, do sentimento de 

pertença nacional, de detentor de certa identidade, bem como, serve também para ser 

um espaço de lutas e de conquistas que ultrapassem as várias formas de desigualdade. 

Assim, o patrimônio serve como um espaço de luta entre classes, grupos e etnias, sendo 

papel do pesquisador estar atento para essas significativas mudanças complexas nas 

sociedades contemporâneas42.  

 

41 Ver a Constituição Federal de 1988. 
42 Quero deixar claro que este trabalho não tem como a principal função, construir uma argumentação sobre o reconhecimento 
dos mestres fazedores de canoas como um patrimônio imaterial e que assim deva ser reconhecido pelo Estado e seus órgãos 
responsáveis por conferir tal titulo. Apenas acho importante situa-los dentro dos limites articulados pelo conceito.  



 O patrimônio cultural funciona como recurso para reproduzir as 
diferenças entre os grupos sociais e a hegemonia dos que conseguem 
um acesso preferencial a produção e distribuição dos bens. 
(CANCLINI, 1997: 195).  
 

Mais do que sustentar tais hegemonias pela classe dominante, o patrimônio deve 

servir e favorecer, promover o desenvolvimento das práticas de todo e qualquer grupo. 

Entendemos que o patrimônio imaterial constitui um dos eixos centrais no 

desenvolvimento e manutenção da pertençam às várias formas de identidade sejam das 

mais abrangentes, de caráter mais nacional, seja as identidade mais particulares, mais 

locais. 

Há de se reconhecer que tais construções simbólicas, entre elas a arte da 

mestrança e todos os seus aparatos e rituais se tornam mais complexas através dos 

grandes processos de urbanização, dos grandes empreendimentos efetivados pela 

globalização, as variantes formas de atividades econômicas, como os processos 

imigratórios, influenciam diretamente na reformulação e mutação dos bens 

historicamente tomados como centrais na identificação da nação brasileira. 

Ao situar os mestres dentro dessa categoria, há também a preocupação em não 

romper com as peculiaridades que marcam a estrutura social dos mestres fazedores de 

canoas, como a própria realização do trabalho, o manejo de recursos, o individualismo, 

os valores, a quebra das memórias familiares, em função de uma padronização das 

realizações artísticas, e das possíveis modificações dos traços peculiares do saber-fazer, 

dos moldes característicos de uma canoa e bote.  

 

Na tentativa de refletir sobre a preservação desses bens em questão, 
chamamos a atenção para o fato de que a patrimonialização dos bens 
imateriais não diz respeito somente ao registro e à tentativa de 
preservação dos costumes, dos modos de saber do grupo ou 
comunidade, mas significa uma intervenção em todo um conjunto de 
relações concreta e imediatamente vividas e por esses grupos e 
comunidades. (COSTA; CASTRO, 2008: 127). 

 

Neste aspecto, é importante salientar que o que confere o status de 

imaterialidade ao patrimônio, é a importância dada aos valores e aos saberes que são 

transmitidos, seja através da oralidade de cada grupo, seja pela concretude dos bens 

produzidos pelas mãos dos indivíduos. Ao tomar a realização da arte da mestrança no 

âmbito da patrimonialização, é imperativo que a memória individual e coletiva dos 

grupos seja levada em conta, pois são memórias que carregam um simbolismo tão 



íntimo, tão particular que atravessam o tempo, que compõe uma trama bem amarrada 

entre o passado e o presente.  

 
Patrimonializar uma tradição local atribuindo a ela importância de 
relevância nacional para a construção da memória, da identidade e da 
formação da sociedade brasileira por mais venerável que seja, é, de 
certa forma, expropriar as experiências vivenciadas possibilitando que 
esses saberes não mais se vinculem às paixões individuais que os 
mantém vivos no interior do seu grupo portador. (COSTA; CASTRO, 
2008: 128).  
 

Neste sentido, tal enfoque produz uma condição essencial, de se pensar a 

construção de uma análise onde a experiência de cada grupo com suas práticas 

simbólicas sejam consideradas os aspectos mais significativos de reconhecimento como 

patrimônio imaterial, através das múltiplas possibilidades, alavancadas pelo resgate da 

memória, seus variados sentidos, bem como no reconhecimento do seu espaço social e 

pertencimento, na constante elevação destes para marcar seu status de ser diferente, e 

assim, tendo o direito de construir seu espaço público através da performance43 evocada 

por eles.  

 
Parece-nos ser este o caminho plausível para pensar o patrimônio 
imaterial. Pensá-lo, na constituição das tradições e da memória 
coletiva, como vetores que mantém o sentido da invenção e 
descoberta, uma vez que marcados pela historicidade pertinente a sua 
dinâmica. (VELOSO, 2004: 35-36).  
 

Aponto, entre os vários caminhos que talvez tenha desempenhado importante 

função na continuidade, salvaguarda dos bens culturais, se dá através da memória 

coletiva, do resgate sempre pertinente das memórias que fazem de certos grupos 

atuantes nos seus espaços, resgatando o que já se viveu  e se produziu para caminhar 

olhando para o passado e construindo laços com o presente e com o seu futuro, se 

fortalecendo sempre através de processos, ritos, festas, celebrações que ocorreram em 

determinados espaços e tempo socialmente construídos.  

A memória é sempre construída a partir do corpo coletivo, mesmo as memórias 

mais particulares de cada individuo, porque mesmo estas sejam individuais, só terão 

sentido e representação, porque foram produzidas na e pela coletividade, através das 

43 Para Mariza Veloso( 2004): “Em outros termos são os próprios sujeitos produtores que, através de suas praticas sociais, 
inventam e reinventam a especificidade de seu patrimônio cultural. No caso do patrimônio imaterial é preciso ressaltar seu 
caráter instantâneo, sua dimensão aqui e agora. É nesse sentido que entendemos ser possível pensar o patrimônio imaterial 
como performance, isto é, como algo constituinte das praticas sociais”. (p. 34) 



lembranças dos indivíduos sob determinados aspectos e fatos de um “passado vivido”44. 

Um passado talvez, não recontado e apreendido pela história oficial, mas uma narrativa 

em que os próprios atores se reconheçam. A memória coletiva é produzida pela “história 

viva”45, que se encontra marcada pelo tempo presente e que se perpetua pela voz e  pelo 

saber-fazer dos agentes.  

 
Neste sentido é que a historia vivida se distingue da historia 
escrita: ela tem tudo o que é necessário para construir um 
panorama vivo e natural sobre o qual se possa basear um 
pensamento para observar e reencontrar a imagem de seu 
passado. (HALBWACHS, 2006: 90).  
 

Porém devemos lembrar que, ainda segundo Halbwachs, a memória coletiva, 

está condicionada a determinações limitadas através de processos semelhantes que os 

integrantes dos grupos vivem e compartilham, e que sejam fortes para convencer a cada 

membro do grupo para permanecer atrelado a regras, condutas, valores e tradições. 

 

O que importa ressaltar é que a memória coletiva permite entrelaçar 
experiências diversas no tempo e no espaço, transformando a tradição 
em fonte de reposição de sentido, e imprimindo vida e historicidade às 
praticas culturais. Estas por sua vez, transformam o bem cultural em 
matéria viva, e mais do que isto, passam a considerar o bem cultural 
não como produto, mas como processo construído a partir de criação 
permanente, onde os individuos são clamados a participar do 
conhecimento e reconhecer sua própria cultura. (VELOSO, 2004:33). 
 

Neste sentido, tal enfoque produz uma condição essencial de se pensar, de 

trabalhar na construção de uma análise onde a experiência de cada grupo com suas 

práticas simbólicas, sejam considerados os aspectos mais significativos de serem 

reconhecidos como patrimônio imaterial, através das múltiplas possibilidades 

alavancadas pelo resgate da memória, seus variados sentidos, no reconhecimento do seu 

espaço social e pertencimento, bem como na constante elevação destes para marcar seu 

status de ser diferente e assim tendo o direito de  e construir seu espaço público, através 

da performance46 evocada por eles para que no futuro tais práticas ainda permaneçam 

constituídas e aceitas como importantes e válidas. 

44 Grifo retirado da obra de Hallbawchs, (2006). 
45 Griffo nosso. Expressão retirada da obra: “Memória Coletiva”, de Hallbawchs (2006, p.86) 
46 Para Mariza Veloso( 2004): “Em outros termos são os próprios sujeitos produtores que, através de suas praticas sociais, 
inventam e reinventam a especificidade de seu patrimônio cultural. No caso do patrimônio imaterial é preciso ressaltar seu 
caráter instantâneo, sua dimensão aqui e agora. É nesse sentido que entendemos ser possível pensar o patrimônio imaterial 
como performance, isto é, como algo constituinte das praticas sociais”. (p. 34) 



6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Durante toda a pesquisa, na busca incessante para encontrar os meios mais 

apropriados na formulação de um estudo que mais se aproximasse da realidade 

investigada, por vezes, fui dominado pela dúvida, pelo sentimento do “falta alguma 

coisa”. Em quase um ano e meio de pesquisa, dividido entre as escolhas referenciais, as 

leituras, a pesquisa de campo, a formulação de perguntas talvez seja um método muito 

eficaz para a continuidade e um bom funcionamento da investigação para ligar os 

conceitos às práticas sociais, culturais que envolviam a realidade dos mestres fazedores 

de canoas.      

Como indicado na introdução, algumas perguntas foram fundamentais para 

nortear a realização do trabalho, tentando minimizar as angústias e infindáveis 

indagações. Os leitores atentos viram que até então não respondi de forma direta tais 

perguntas. Na realidade elas estão espalhadas ao longo do quarto capítulo como forma 

textual conferindo o aspecto etnográfico. Mas talvez aqui, para de forma sucinta, 

elucidar tais questões levantadas, elas serão respondidas diretamente.  

Quem são hoje, os mestres fazedores de canoas e botes em Pão de Açúcar? 

Como afirmo em certo momento deste trabalho, nos estaleiros visitados pude 

encontrar apenas três mestres, dois deles continuam a exercer o ofício da mestraça, 

Mestre Zé Carlos e Mestre Bode, o outro Mestre Pedro, pela idade um tanto avançada, 

já não exerce mais estas atividades, embora permaneça nos estaleiros. Desta forma 

afirmo que os mestres, hoje, são homens que possuem uma vida dedicada à arte, ao 

contato direto com a vida ribeirinha, com o tempo dedicado à construção, perpetuação 

de canoas e botes artesanais, sem os quais a pesca, as corridas, os passeios não seriam 

possíveis. São homens cuja vida escolar foi curta, não chegando a concluir o ensino 

fundamental.  A realização deste trabalho é a base de sustentação de suas famílias. A 

dedicação, a simplicidade, o empenho, a vontade de partilhar, estão visíveis na forma de 

falar, de se expressar e ouvir, são requistos que fazem destes homens guerreiros 

incansáveis na manutenção da sua arte, da realização pessoal abdicando qualquer tipo 

de vaidade.  

Como se tornam mestres?  

Esse, sem sombra de dúvida, foi o questionamento mais instigante deste 

trabalho. Entender a construção social de um mestre é também visitar e reacender os 



processos do passado, as lembranças que os cercam, permitindo que através delas 

legitimem suas práticas culturais e sociais. Ou seja, a formação do mestre fazedor de 

canoas em Pão de Açúcar está condicionada às narrativas que os cercam, pela 

preparação diária, pela incorporação de substâncias oriundas do convívio com os seus 

antigos mestres. Transformam-se em mestres pela acumulação de conhecimento, por 

treinarem o olhar, por ouvirem mais do que falar, por adquirirem pela convivência, o 

saber-fazer transmitido de geração para geração. São mestres porque se destacam pela 

capacidade de envolver, de aglutinar, de compartilhar os saberes e assim permitir a 

perpetuação das suas tradições.  

 E por fim: Que processos socioculturais e produtivos estão envolvidos na 

constituição deste artífice, bem como na elaboração e feitura das embarcações que 

irão singrar as águas do Baixo São Francisco? 

Em principio, é importante destacar que, como situei ao longo do trabalho, que a 

realidade dos mestres fazedores de canoas, mestre Bode e Mestre Zé Carlos em Pão de 

Açúcar ocorre de modo diferenciado, pois os processos culturais e sociais envolvidos na 

realização são de interesse individual, não existe o comportamento coletivo, não há o 

compartilhamento de trabalho nos estaleiros, os mestres realizam suas atividades de 

produção e reprodução alinhados com os saberes, refletindo a herança adquirida. Neste 

sentido, os processos socioculturais que mais se destacam na feitura de canoas e botes 

estão imbricados pelo tempo. É uma produção artesanal porque o tempo histórico é 

essencial tendo em vista que não há projetos estruturais em torno da obra, é antes um 

conhecimento elaborado pela vivência e repetição, é condicionado pelo tempo porque 

eles próprios definem o momento ou ocasião apropriada para a feitura de canoas e 

botes, se apropriam dos instrumentos de trabalho e os tornam partes fundamentais na 

produção.   

A construção de uma canoa ou bote depende sempre da relação estabelecida 

entre o mestre e o possível dono (pescador, corredor de canoa etc.). O material, a 

madeira em especial não é mais fonte de ritual na elaboração das canoas e botes, pois 

há, como já frisei anteriormente, a compra da madeira  feita em lojas de construções da 

cidade, e não mais há a busca pela melhor madeira na mata da região.  

Neste sentido, a realidade dos mestres fazedores de canoas e botes em Pão de 

Açúcar, como a de qualquer outro mestre espalhado por todo o território nacional, em 

termos circunstanciais, passa pelos processos de reconhecimento da arte, da 



familiaridade, iniciação, de ver e ouvir, planejar, fazer e reelaborar a partir das 

necessidades que surgem ao longo do caminho. É um trabalho acumulado, passado e 

que rompe a barreira do tempo, do passado, na esperança de continuar vivo nas 

próximas gerações.  

Por fim, este trabalho foi realizado tendo como pando de fundo uma inspiração, 

um comprometimento com a história da minha família, dos mestres que não estão mais 

presentes fisicamente, mas que continuam através da perpetuação dos saberes, da arte. 

Foi um trabalho em que mais uma vez eu aliei a realização profissional, o acúmulo de 

conhecimento, com a vontade sempre crescente de contribuir para o reconhecimento de 

homens que mesmo habitando um espaço na sociedade contemporânea, ainda 

continuam invisíveis para muitos.  Registrar através da escrita um saber-fazer que por 

gerações se perpetua pelo conhecimento oral, é conferir a estes homens um papel de 

destaque na história recente da cidade, na história da navegação do Baixo São 

Francisco. Da mesma forma que pontuo as limitações que é revelar para o leitor a 

complexidade deste tema, que é desvelar a profundeza, a amplitude que é realidade 

social de indivíduos e grupos, dos quais nunca antes se buscou entender e descrever. 

Assim, espero que este trabalho, sendo o primeiro neste campo de análise da 

antropologia, nos limites da região do Baixo São Francisco, possa contribuir como fonte 

de leitura, entendimento e abordagem teórica para outros trabalhos que possam surgir 

no âmbito da mestrança.  
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