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RESUMO

DUARTE, Letícia Ayumi. Argonautas do Superagui: identidade, território e conflito em
um parque nacional brasileiro. Dissertação de mestrado - MPPT / FAED / UDESC.
Florianópolis, 2013.

O objetivo desta dissertação é investigar os conflitos territoriais decorrentes do
estabelecimento do Parque Nacional do Superagui no território tradicionalmente ocupado da
comunidade de Barbados, no município de Guaraqueçaba - PR. Os conflitos são decorrentes
da sobreposição de interesses de diferentes agentes em um mesmo espaço. A comunidade de
Barbados deseja o livre acesso ao seu território e seus recursos como forma de se reproduzir
cultural e economicamente, mas sofre restrições em suas atividades tradicionais devido aos
objetivos de conservação da Unidade de Conservação em questão. O problema da pesquisa
consistiu no levantamento de como se dá a formação sócio-espacial da área de estudo
(levando em conta os embates locais travados no âmbito da sociedade civil durante o período
imperialista do modo de produção capitalista) e de que forma este contexto tem gerado
conflitos materiais e imateriais na comunidade de Barbados. Os conflitos territoriais são
identificados em parte da literatura consultada, e demonstram o caráter polissêmico da
temática bem como do posicionamento dos pesquisadores que se propõem a discuti-la. Os
conceitos norteadores utilizados como referencial teórico são os de Formação Sócio-espacial,
Identidade, Territorialidade Específica, Comunidades Tradicionais e Sociedade Civil. A
abordagem qualitativa utilizada na metodologia envolveu a adoção do método etnográfico
possibilitado pela observação participante, entrevistas semi-estruturadas e mapeamentos
participativos. Conclui-se que a identidade dos moradores de Barbados está sendo formada a
partir da relação deles com determinados agentes contrastivos. A partir de uma leitura
gramsciana busquei identificar os aparelhos privados da hegemonia que estão atuando na
região e trazendo, com isso, a discussão acerca das comunidades tradicionais, tratando-a de
maneira reificada e em prol do gerenciamento ao invés da resolução dos conflitos locais. O
levantamento da formação sócioespacial da região possibilitou a identificação de diversos
agentes e acontecimentos que influenciaram a configuração sócioespacial atual de Barbados.
O conflito vivido pela comunidade e a Unidade de Conservação se configura em duas
perspectivas: uma mais imediata e aparente que se refere à oposição de interesses no acesso
aos recursos e gestão do território, e outra mais universal, resultante das exigências do modo
de produção atual em relação à região. De maneira geral, a luta das comunidades tradicionais
e a formação das identidades locais são legítimas, mas é preciso que os sujeitos envolvidos
nesta luta estejam atentos à pedagogia da hegemonia imbuída nos discursos de algumas
organizações não-governamentais, bem como em políticas públicas que instrumentalizam este
fragmento da classe proletária como uma ferramenta do capital ao invés de contribuírem ao
enfrentamento dele.

Palavras-Chave: Comunidades Tradicionais; Conflitos Territoriais; Parque Nacional do
Superagui; Unidades de Conservação.

ABSTRACT

DUARTE, Letícia Ayumi. Argonauts of Superagui : identity, territory and conflict in a
brazilian national park. Master’s dissertation - MPPT / FAED / UDESC. Florianópolis,
2013.

This dissertation aims to investigate the territorial conflicts resulting from the establishment
of the Superagui National Park inside the traditional territory of the community of Barbados
in Guaraqueçaba (Paraná – Brazil). The conflicts occur due to diverging interests over the
same space. The conflicts are identified in much of the literature by the different approaches
and meanings around the issue as well as the positioning of the researchers who propose to
discuss it. The concepts used as guides for this research are Tradicional Communities, Civil
Society, Identity, Specific Territoriality and Socio-espacial Formation. The qualitative
approach used in the methodology involved the adoption of ethnographic method enabled by
participant observation, semi-structured interviews and participatory mapping. The conclusion
is that the identity of the residents of Barbados is being formed from the community's
relationship with other constrasting groups. From the perspective of Gramsci was able to
identify the private apparatus of hegemony that are operating in the region and bringing with
it the discussion about traditional communities, treating it as a reified way and in favor of
management rather than resolution of local conflicts. The survey of the region's socio-espacial
formation enabled the identification of several agents and events that influenced the current
socio-spatial configuration of Barbados. The conflict experienced by the community and
Conservation Unit is configured in two perspectives: a more immediate and apparent regard to
conflict of interests in access to resources and land management, and other more universal,
deriving from the requirements of the current mode of production in relation to the region. In
general, the struggle of traditional communities and the formation of local identities are
legitimate, but it is necessary that the subjects involved in this struggle are attentive to
pedagogy steeped in the discourses of hegemony of some non-governmental organizations as
well as public policies that instrumentalize this fragment of the proletarian class as a tool of
capital rather than contribute to facing him.

Key-words: Traditional Communities; Territorial Conflicts; Superagui National Park; Natural
Protected Areas.
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INTRODUÇÃO

A proposta desta dissertação foi a de analisar como se dá a relação da comunidade
tradicional de Barbados, no litoral norte do Paraná, com o seu território e com o Parque
Nacional do Superagui (PNS) em Guaraqueçaba − PR, com o fim de identificar conflitos
territoriais provenientes da sobreposição de interesses desses dois agentes antagônicos que
ocupam o mesmo espaço. Este estudo teve como embasamento a teoria sociológica
gramsciana, além de se basear na geografia crítica e em aspectos antropológicos.
Tendo em vista a aproximação do leitor à área de estudo, cabe aqui descrever
brevemente o seu contexto. Barbados é uma comunidade autoidentificada como tradicional
que desenvolve práticas como, por exemplo, a pesca artesanal, roça, cura natural e
extrativismo. Essa comunidade, no entanto, teve seu território tradicionalmente ocupado
delimitado como uma Unidade de Conservação (UC) de proteção integral, o que, de certa
forma, impede sua reprodução social tendo em vista as restrições legais inerentes a esta
categoria de UC. A delimitação da área como Unidade de Conservação tem gerado conflitos
entre a comunidade, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) órgão gestor da UC - e as demais instituições e organizações não governamentais atuantes na
região. A comunidade demanda seu reconhecimento como comunidade tradicional para a
efetivação de seus direitos culturais e territoriais, enquanto o órgão gestor e demais
organizações não governamentais (ONGs) ambientalistas da região desejam que os objetivos
de conservação das UCs sejam efetivados.
A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa teve origem na minha trajetória
acadêmica e profissional com temas relacionados ao planejamento e gestão do turismo em
áreas naturais, turismo de base comunitária e permacultura com grupos rurais e tradicionais. A
formação em Turismo pela Universidade Federal do Paraná, aliada à experiência profissional
no Serviço Social Autônomo Ecoparaná foram decisivas em meu processo de aprendizagem
em relação ao tema.
Foi pelo contato mais intenso com as comunidades tradicionais tratadas como caiçaras,
localizadas no interior e entorno do Parque Nacional de Superagui, em Guaraqueçaba – PR,
que pude notar seus conflitos com a Unidade de Conservação. Até então não imaginava como
um Parque Nacional poderia gerar tantos aspectos negativos quanto os citados pelos
moradores e assim senti despertar a necessidade de compreender os diferentes modos de
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relação da humanidade em seus distintos contextos de organização social com a natureza e os
espaços que ocupam.
Tive contato com os dois lados do conflito e isto me proporcionava ainda mais
dúvidas, uma vez que via a demanda legítima das comunidades em se produzir materialmente
e reproduzir culturalmente e também notava que os gestores da UC tentavam ser mais
flexíveis (dentro das limitações impostas por se tratar de uma UC de proteção integral sem o
Plano de Manejo). Aos poucos, através de vivências locais comecei a identificar outros atores
que influenciaram ou continuam influenciando nessa lógica local e, nesta trajetória, pude
perceber os complexos desafios de se tentar conciliar os interesses da sociedade e a
conservação da natureza num cenário de explorações e injustiças sociais determinadas por um
modo de produção que se faz presente globalmente.
Não identifico, no entanto, uma divisão tão clara entre a questão ambiental e a questão
social a ponto de nos levar a discutir estes assuntos separadamente, como se eles não
estivessem extremamente relacionados. De certa forma, e teoricamente, a discussão sobre as
UCs gira muito em torno da preocupação ambiental e da possibilidade das gerações futuras
acessarem os recursos naturais, mas acredito na importância de que esta preocupação também
passe a abranger a questão social, vislumbrando a perspectiva de que outras realidades são
possíveis. Desta forma me proponho a tentar refletir sobre o tratamento dos impasses entre
desenvolvimento e conservação ambiental que se conforma atualmente em uma problemática
tão urgente e que já apresenta algumas discussões junto a sociedade global.
É importante ressaltar que a produção desta pesquisa visa contribuir na luta política
das comunidades tradicionais, sobretudo de Barbados e demais comunidades da região da baía
de Pinheiros frente a seus agentes antagônicos. Neste sentido, num plano imediato, me coloco
a favor da comunidade no que se refere à sua permanência e uso do seu território
tradicionalmente ocupado, considerando que as estratégias de conservação e preservação da
natureza só serão efetivamente viáveis e justas se considerarem a cultura tradicional de seus
moradores, ao invés de reproduzirem modelos ocidentais não aplicáveis de maneira
satisfatória nesses locais. Em um plano mais universal e a longo prazo acredito que os
conflitos que permeiam o tema desta pesquisa são socialmente construídos e que
permanecerão existindo enquanto houver agentes antagônicos e relações de poder intrínsecos
ao modo de produção capitalista. Parto do princípio de que a mediação dos conflitos
socioambientais e territoriais propostos por empresas, ONGs e órgãos públicos, pode não
estar viabilizando nem buscando a solução das causas dos conflitos, mas apenas seu
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gerenciamento, o que pode vir a diluir e despolitizar as lutas de movimentos sociais como o
dos povos e comunidades tradicionais no Brasil.
A literatura já produzida sobre o tema e tomada como ponto de partida para a
realização desta dissertação foi dividida em eixos teórico-temáticos visando um melhor
esclarecimento e posicionamento sobre os assuntos que seguem: as comunidades tradicionais
como são tratadas pela literatura, bem como uma discussão sobre a formação deste conceito,
além do conceito de identidade e sociedade civil (que permite uma análise sobre a nova
pedagogia da hegemonia presente na matriz discursiva das agências e instituições envolvidas
com este tema), o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e os conflitos
socioambientais. A discussão destes temas tem como objetivo aproximar o leitor da literatura
que me auxiliou na construção do problema de pesquisa da dissertação que aqui se apresenta.
No eixo temático sobre as comunidades tradicionais apresento, de maneira geral, como
parte da literatura levantada trata essas comunidades em sua delimitação conceitual, o
contexto do seu surgimento e suas especificidades. A partir da discussão de Almeida (2008a)
voltada à epistemologia dos conceitos, busco demonstrar como a categoria de comunidades
tradicionais tem sido utilizada por diversos autores como uma noção operacional, como se ela
estivesse dada, não como se fosse construída e dotada de intencionalidades políticas. Através
deste levantamento, onde se destacam os trabalhos de Diegues (2004), Olmos et al. (2001) e
Vivekananda (2001), busco demonstrar como este caráter mais consensual pode acarretar na
despolitização da discussão sobre esses grupos. Concordo com outros autores como Almeida
(2008a), Little (2002), Creado (2011), Gerhardt (2008) que partem do processo histórico de
discussão desta categoria. A abordagem da matriz discursiva de agências internacionais e
instituições públicas, privadas e ONGs visa demonstrar o cunho hegemônico do discurso
dessas organizações que, de certa forma, estão envolvidas com a realidade de Barbados. Para
isto utilizo as contribuições de Fontes (2010), que faz uma leitura sociológica de Gramsci,
para demonstrar a entrada da nova pedagogia da hegemonia na sociedade civil de uma
maneira geral. Este debate abrange o desenvolvimento do modo de produção capitalista e
contribui para a relação deste tema com uma leitura sobre a formação socioespacial de Santos
(1982). Busco demonstrar a partir desta abordagem como o capital imperialista se adéqua às
lutas sociais a partir da década de 1980 através da mercantil filantropização dos movimentos
sociais. Assim, a presente pesquisa visou aprofundar o entendimento sobre as questões
culturais do grupo analisado, atentando para as múltiplas influências que interferem no seu
modo de vida e utilização do seu território.
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Outro eixo temático diz respeito ao processo de criação do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação do Brasil e como se desenvolveu o debate sobre as comunidades
tradicionais dentro deste mecanismo legal. Para esta discussão acesso as contribuições de
autores como Sachs (1997), Dean (1996), Sarkar (2000), Gomez-Pompa & Kaus (2000),
Colchester (2000), Guha (2000), Migliari Júnior (2004), Santilli (2007), Camargos (2008),
Junior, Coutinho & Freitas (2009), Franco & Drummond (2009) e Creado (2011). Estes
autores auxiliam em uma contextualização histórica da forma com que a natureza é tratada
pela perspectiva do interesse público, fornecendo um panorama da concepção de proteção da
natureza utilizado pelo governo brasileiro e suas formas de garantir que os objetivos de
conservação e preservação nacionais sejam efetivados dentro das Unidades de Conservação.
De acordo com estes elementos temáticos abordados, esta dissertação buscou
investigar: Qual é o processo de formação socioespacial da área de estudo? Quais os
resultados socioespaciais deste processo na comunidade de Barbados? Qual é a essência do
conflito territorial vivido pelos moradores de Barbados? Como este conflito se dá em um
plano imediato?
Neste contexto, tomo como problema de pesquisa o desvendamento de como se dá a
formação socioespacial da área de estudo (levando em conta os embates locais travados no
âmbito da sociedade civil durante o período imperialista do modo de produção capitalista) e
de que forma este contexto tem gerado conflitos materiais e imateriais na comunidade de
Barbados.
O objetivo geral da pesquisa foi o de identificar a essência dos conflitos
protagonizados pela comunidade de Barbados. Para isto, os objetivos específicos se
conformaram em caracterizar a formação socioespacial de Guaraqueçaba e, mais
especificamente, de Barbados; identificar o resultado desta formação socioespacial em como a
comunidade de Barbados vive sua cultura e utiliza seu território; refletir sobre a essência dos
conflitos vividos em Barbados e identificar como este conflito se configura localmente em um
plano imediato.
A discussão sobre comunidades tradicionais e sobre áreas naturais protegidas tem sido
cada vez mais tratada pela agenda política brasileira, bem como na academia e na mídia
nacional e mundial. O enfoque no conflito tem sido retratado, em alguns casos, a partir do
senso comum de uma visão reificada dessas comunidades tradicionais e dessas áreas
protegidas.

18

O debate sobre comunidades tradicionais tem resumido esses grupos ainda a uma
visão arcaica, sem levar em conta o processo de produção desta categoria. Da mesma forma,
aceita-se os moldes atuais das Unidades de Conservação como se fossem mecanismos fixos,
que não podem considerar a presença humana em sua configuração (independente da forma e
do conteúdo de sua presença). É comum, por exemplo, identificar na literatura uma visão das
comunidades tradicionais como impactantes nesses espaços, colocando-as no mesmo contexto
de impacto que grandes empresas poluidoras.
A presente pesquisa buscou lançar um olhar que fosse além das discussões já
consolidadas na literatura para realizar uma leitura menos imediatista, partindo da reflexão de
como essas comunidades estão inseridas no modo de produção capitalista e as consequências
disso. Em momento nenhum discordo das lutas atuais que buscam os direitos mais pontuais
dessas comunidades, no entanto, a pretensão desta pesquisa foi a de apontar outros fatores que
são importantes para a luta desses grupos após o momento de conflito mais imediato - que
aparentemente se dá pela sobreposição de interesses distintos entre a comunidade tradicional
de Barbados e o Parque Nacional de Superagui.
A intenção é a de não focar diretamente nas dicotomias entre a necessidade de se
garantir direitos de livre acesso e usufruto do território tradicionalmente ocupado pela
comunidade e da necessidade de criação de áreas naturais protegidas para assegurar a
continuidade de porções da biodiversidade. Este assunto por si só já justifica a produção de
pesquisas direcionadas a este tema. No entanto, considero importante discutir o que causa esta
dicotomia, como este conflito foi produzido, não apenas considerar que ele existe e que
devemos tomar medidas para gerenciá-lo.
Desta forma, a presente pesquisa justifica-se pelas reflexões sobre os conflitos
territoriais e socioambientais entre esses agentes, tanto em um plano imediato como em um
plano mais universal.
Além de descrever como está ocorrendo a tentativa de gerenciamento deste conflito na
área de estudo, busco questionar certas leis ambientais e leis específicas sobre comunidades
tradicionais no Brasil tentando apontar suas fragilidades e sua intencionalidade política diante
de um contexto maior, o do enfrentamento da luta de classes.
Justifico esta pesquisa, também pela tentativa de fornecer mais informações que
auxiliem na compreensão do fenômeno de um modo mais abrangente, em relação às
comunidades tradicionais brasileiras que habitam o interior de unidades de conservação e,
mais especificamente, no caso das comunidades de Guaraqueçaba, possibilitando uma melhor
compreensão sobre o conflito e um registro sobre como ele vem ocorrendo nesse local em
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específico.
A reflexão referente aos mecanismos legais utilizados para o reconhecimento e
titulação de terras para comunidades tradicionais consiste em outro elemento importante que
justifica a pesquisa em questão, posto que novas metodologias como, por exemplo, as
cartografias sociais, têm sido utilizadas, dando maior visibilidade a esses grupos
historicamente excluídos, demandando uma análise sobre sua funcionalidade e efetividade.
A análise desses conflitos, embora possa parecer específica, permite a formação de
uma nova visão sobre a conservação da natureza e as estratégias utilizadas para alcançá-la,
atentando aos desafios do planejamento territorial como forma de se construir uma sociedade
mais justa, minimizando as desigualdades sociais e a apropriação desigual da natureza.
A partir deste enfrentamento a pesquisa buscou abordar as consequências locais de
políticas públicas pensadas e impostas globalmente, fortalecendo também os questionamentos
sobre a inflexibilidade do Estado e buscando, sobretudo, estender o conhecimento científico
agregando-o ao conhecimento popular e contribuindo na articulação política da luta desses
grupos.
Os conceitos teóricos utilizados como norteadores desta pesquisa foram o de
Formação Socioespacial (Santos, 1982), Comunidades Tradicionais (Almeida, 2008a),
Sociedade Civil (Fontes, 2010), Identidade Social (Oliveira, 1976) e Territorialidade
Específica (Almeida, 2008a).
O conceito de formação socioespacial de Santos (1982), que para a geografia se
constitui em teoria paradigma, permite uma análise mais profunda acerca da evolução da
perspectiva espacial e socioeconômica da área de estudo, tendo em vista que se refere às
relações sociais de produção que ocorrem materialmente no espaço ao longo do tempo. Esta
perspectiva permite identificar, portanto, as especificidades do lugar associando seus aspectos
históricos e geográficos em uma dialética entre a ação humana e natural em diferentes escalas,
nos levando a perceber o local diante das influências globais. Para o autor, “os modos de
produção escrevem a história no tempo, e as formações sociais escrevem-na no espaço”
(Santos, 1982:15).
Outro importante conceito norteador da pesquisa consiste na ideia de povos e
comunidades tradicionais, tendo em vista que se trata da forma como os grupos sociais em
questão se autoidentificam. Tendo em vista a polissemia desta categoria utilizada de
diferentes maneiras como uma noção operacional, optei pelo uso do conceito de Almeida
(2008a) para quem esta categoria não pode ser interpretada a partir de um elo com o passado,
como uma “remanescência” desse tempo ou como sociedades atrasadas. A categoria, para o
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autor, é dotada de um sentido de direito à autodefinição de identidades coletivas que passam
por processos de construção a partir de reinvindicações e conflitos perante o Estado. Estas
identidades coletivas aparecem como movimentos sociais politicamente construídos que se
mobilizam pelo seu contexto de luta atual face aos seus agentes antagonistas e, não somente
em relação aos seus laços com o passado. Acredito que a relação com o passado também se
conforma como base para a formação da identidade. Sendo a identidade um ponto de partida
para o pertencimento dos grupos em relação ao seu território e para seu reconhecimento
enquanto grupo político, a relação com o passado também contribui no processo político de
formação do grupo. Dessa forma, penso que a construção do movimento social pode partir da
soma de fatores como o laço dos grupos com o passado e o enfrentamento de seus
antagonistas.
O conceito de Sociedade Civil, tratado pela visão gramsciana de Fontes (2010),
corresponde ao palco pela disputa do poder, o espaço material e também imaterial da luta de
classes. As classes tendem a organizar-se no interior da sociedade civil formando blocos que
defendem e buscam convencer as pessoas da supremacia de suas visões de mundo e de seu
funcionamento. Na visão desta pensadora haveria dois blocos básicos: o hegemônico, que visa
à manutenção da ordem social, e o contra-hegemonico, que objetiva a mudança da ordem
social. Neste sentido, a criação das ideias vinculadas aos consensos sociais desses blocos é
realizada pelos seus intelectuais orgânicos. Para a autora, o convencimento da população em
relação aos moldes e vontades do pensamento dominante não se dá apenas pelos moldes
produtivos, mas também pelas organizações institucionais que visam diluir as lutas de classe e
incorporar seu pensamento às classes subalternas. Este processo de persuasão é aqui
denominado como a pedagogia da hegemonia. A forma atual que confere o imperialismo ao
modo de produção capitalista gera a divisão das classes em pequenos segmentos,
fragmentando e enfraquecendo a luta social.
A identidade social é tratada por Oliveira (1976) diante de seu caráter contrastivo.
Para o autor um grupo ou pessoa afirma sua identidade quando se diferencia em relação a
outro grupo ou pessoa. Neste sentido, a identidade teria este cunho relacional, onde para se
identificar é necessária uma oposição entre “nós” e os “outros”, sendo também uma ideologia
e uma maneira de representação coletiva.
Considerando que a identidade também é determinada pela forma de uso do território,
cabe aqui a utilização do conceito de territorialidade especifica, de Almeida (2008a), que
consiste na configuração de um território delimitado a partir do pertencimento coletivo. A
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essência deste conceito é a existência de laços culturais de um grupo social que só possuem
sentido pela relação a um espaço específico.
Levando todos estes aspectos e conceitos em conta, é necessário esclarecer também o
caminho metodológico utilizado para a elaboração desta pesquisa.
A preocupação acerca do conhecimento da realidade sempre esteve presente na
história da humanidade e, conforme Minayo (2001), esta busca foi realizada a partir da
ciência sem, contudo, transformá-la numa forma definitiva, exclusiva e conclusiva de se
alcançar a verdade, tendo em vista que na contemporaneidade da sociedade ocidental,
a ciência é a forma hegemônica de construção da realidade, considerada por
muitos críticos como um novo mito, por sua pretensão de único promotor e
critério de verdade. No entanto, continuamos a fazer perguntas e a buscar
soluções. Para problemas essenciais, como a pobreza, a miséria, a fome, a
violência, a ciência continua sem respostas e sem propostas (p.10).
A ciência, portanto, permite a compreensão de uma situação em um dado momento
histórico a partir de um método de análise. Levando em consideração as contradições e
discordâncias no campo científico, é imprescindível demonstrar com clareza as opções
metodológicas utilizadas para a realização de estudos de maior credibilidade e que
possibilitem ao máximo a compreensão das relações de aproximação da realidade.
A metodologia, segundo Goldenberg (1999:14), consiste em uma opção de caminho
para a realização da pesquisa científica que possibilita o entendimento de uma realidade,
percepção compartilhada por Minayo (2001:16) que complementa, ao considerar que o início
da investigação científica se dá a partir da formulação de um problema associado aos
conhecimentos anteriores adquiridos pelo pesquisador que orientam, a partir de proposições,
dados e conceitos que possibilitam uma reflexão acerca de um tema. A metodologia seria,
então, um conjunto de técnicas, concepções teóricas e a experiência e criatividade do
pesquisador, formando assim o caminho da pesquisa.
A estratégia metodológica está vinculada ao problema e objetivos de pesquisa,
podendo ser abordada por uma vertente qualitativa que busca expressar realidades não
objetivas, ou quantitativa, para comparações e uso de termos matemáticos visando a
compreensão da realidade (Haguette, 2005; Minayo, 2001:21).
Devido às características da presente pesquisa, optou-se por uma abordagem
qualitativa, visando à aproximação com os sujeitos pesquisados que, segundo Goldenberg
(1999), aprofunda a compreensão do objeto de estudo e suas dinâmicas e, como ressalta
Haguette (2005), destaca os detalhes de origem e justificativa de fenômenos sociais.
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A perspectiva qualitativa propiciou o entendimento de um panorama do modo de vida
da comunidade de Barbados e das causas e características dos conflitos territoriais existentes
na área de estudo. Através do levantamento teórico, temático e, posteriormente, do
levantamento empírico possibilitado pela utilização de um método etnográfico, foi possível
identificar como se dão os conflitos territoriais provenientes da sobreposição de interesses no
uso do espaço do Parque Nacional do Superagui.
Para Laplantine (1993:149), a etnografia vai além da coleta indutiva de uma grande
quantidade de informações, tendo o etnógrafo que viver a essência da cultura estudada, se
aprofundando na experiência de uma aculturação invertida, compreendendo não apenas os
elementos exteriores de uma sociedade, mas também as significações dadas pelos próprios
indivíduos aos seus comportamentos. Essa perspectiva etnográfica deve levar em
consideração a complexidade do estudo da totalidade, analisando os fenômenos a partir da
multiplicidade de suas dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais, psicológicas,
ambientais e espaciais.
Segundo Geertz (1989), a etnografia consiste em uma descrição densa onde o
etnógrafo deve aprender, para posteriormente apresentar as diversas estruturas conceituais
complexas que podem se encontrar amarradas e sobrepostas, sendo ao mesmo tempo
estranhas, inexplícitas e irregulares.
A etnografia tem, para o autor, três características marcantes: a de ser interpretativa, a
do objeto da interpretação ser o fluxo do discurso social e a necessidade dela trazer o dito em
formas pesquisáveis. Para ele,
Tal visão de como a teoria funciona numa ciência interpretativa sugere a
diferença, relativa em qualquer caso, que surge nas ciências experimentais ou
observacionais entre “descrição” e “explicação” aqui aparece como sendo, de
forma ainda mais relativa, entre “inscrição” (“descrição densa”) e
“especificação” (“diagnose”) – entre anotar o significado que as ações sociais
particulares têm para os atores cujas ações elas são e afirmar, tão
explicitamente quanto nos for possível, o que o conhecimento assim atingido
demonstra sobre a sociedade na qual é encontrado e, além disso, sobre a vida
social como tal. Nossa dupla tarefa é descobrir as estruturas conceptuais que
informam os atos dos nossos sujeitos, o “dito” no discurso social, e construir
um sistema de análise em cujos termos o que é genérico a essas estruturas, o
que pertence a elas porque são o que são, se destacam contra outros
determinantes do comportamento humano. Em etnografia o dever da teoria é
fornecer um vocabulário no qual possa ser expresso o que o ato simbólico tem
a dizer sobre ele mesmo – isto é, sobre o papel da cultura na vida humana
(Geertz, 1989:37).
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O universo de pesquisa refere-se ao município de Guaraqueçaba, no Estado do Paraná,
região Sul do Brasil, entendendo que ele pode representar a média das situações similares
registradas no país.
Mapa 1: Localização do Município de Guaraqueçaba

Segundo dados do censo 2010, Guaraqueçaba possui 7.871 habitantes (2.683
habitantes urbanos e 5.188 habitantes rurais) em uma extensão territorial de 2.020,093 km² e
uma densidade demográfica de 3,90 hab/Km². De acordo com o Ipardes (2012), o município
apresentava 8.288 habitantes no ano de 2000, sendo que, desse total, 4.724 encontravam-se
em situação de pobreza. As principais atividades econômicas referem-se à agricultura,
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 2.018 pessoas ocupando tais atividades.
A administração pública é a segunda maior ocupação da população, contando com 295
funcionários, seguida pela educação (176 pessoas) e o comércio (com 146 pessoas). O Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) de Guaraqueçaba é de 0,659 (considerado médio), o
mais baixo de todos os municípios do litoral paranaense (Ipardes, 2012).
O município possui grande importância na conservação da Mata Atlântica devido ao
fato de estar quase que totalmente inserido em Unidades de Conservação de diversas
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categorias. Pelo uso restrito das unidades de conservação, o turismo tem se conformado como
uma das únicas alternativas para o desenvolvimento local, sendo uma das poucas alternativas
econômicas para as comunidades ali inseridas (Kinker, 2005).
Segundo Denardin et al. (2009) 98,76% do território de Guaraqueçaba é coberto por
áreas protegidas e Unidades de Conservação. O autor destaca a contradição do litoral
paranaense que apresenta elevado valor de patrimônio natural, mas um quadro de
subdesenvolvimento que aponta que a região não acompanhou o ritmo de desenvolvimento
das demais regiões paranaenses, embora tenha sido a primeira a ser colonizada. Para o autor,
paradoxalmente, essa região que consiste em uma das mais pobres no Estado vem se
mostrando como uma última fronteira para o desenvolvimento econômico do mesmo.
Sobre a origem dos primeiros povos que habitaram a região de Guaraqueçaba há
autores que interpretam que a etnia dos índios era Tupi-Guarani, enquanto outros
compreendem como sendo os Carijó1. Embora exista esta lacuna, há informações que
ressaltam que esses índios foram extintos com a chegada dos colonizadores (Vivekananda,
2001).
Ainda segundo a autora, o município possui vegetação composta por Floresta
Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), que se caracteriza por uma grande biodiversidade. A
região possui ainda Formações Pioneiras de Influência Marinha (vegetação do litoral rochoso,
praias, dunas e restingas), Formações Pioneiras de Influência Fluvio-Marinha (manguezais) e
Formações Pioneiras de Influência Fluvial (brejos e caxetais).
O recorte do objeto consiste na comunidade de Barbados, localizada no interior do
Parque Nacional do Superagui, situada na baía de Pinheiros.

1

Embora a autora tenha apontado a dúvida sobre a real etnia dos índios originários de Guaraqueçaba, os índios
Carijó pertenciam ao tronco linguístico Tupi-Guarani, não havendo, portanto, diferença étnica (Santos, 1995).
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Mapa 2: Localização da Comunidade de Barbados

O Parque Nacional do Superagui faz parte do território do Complexo Estuarino
Lagunar de Iguape – Cananéia e Paranaguá e foi criado pelo Decreto n 97.688 de 25 de abril
de 1989 e ampliado pelo Decreto n° 9.513 em 20 de novembro de 1997. Embora tenha sido
criado há 22 anos, o Parque ainda não possui Plano de Manejo, documento obrigatório com o
prazo de 5 anos para sua elaboração após a data de criação da UC.
Bóçon et al. (2004) afirmam que o Parque Nacional de Superagui, além da
conservação dos ecossistemas existentes, também possui a função de proteger espécies
em estado crítico e endêmicas, como o mico-leão-da-cara-preta (Leontopithecus caissara) e o
papagaio-da-cara-roxa (Amazona brasiliensis). Vivekananda (2000) complementa a variedade
de espécies ameaçadas de extinção inserindo a sussuarana (Felis concolor), bugio (Alouatta
fusca) e ainda o jacaré do papo amarelo (Caiman latirostris) nessa lista.
A grande incidência de estudos científicos na região, sobretudo voltados a questões
biológicas (Kasseboehmer & Silva, 2009) despertam na comunidade a impressão de que a
proteção da fauna e flora é mais valorizada do que questões históricas e culturais. A presença
de diversos pesquisadores gera desconfiança entre os moradores que, devido às restrições
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ambientais, acreditam que exista uma relação entre a presença deles e a atuação cada vez mais
intensa dos órgãos ambientais. Este contexto impôs algumas dificuldades para a presente
pesquisa, uma vez que a comunidade se mostrou bastante receosa em fornecer informações
sobre sua cultura e seus conflitos com o ICMbio e demais instituições ambientais que
desenvolvem seus projetos na região.
A partir da etnografia da comunidade, realizada a partir da observação participante e
outras técnicas de pesquisa, como entrevistas semiestruturadas (com a comunidade e a gestora
da UC) e mapeamentos temáticos, foi possível alcançar os objetivos propostos, tendo em vista
que este método abrange a análise do modo de vida no espaço vivido, bem como possibilita
considerar fatores externos ao espaço habitado, mas que, de alguma forma, influenciam na
comunidade.
O método etnográfico foi possível através da permanência na comunidade, em
diversos encontros, entre eles um de duração aproximada de três meses, utilizando a
observação participante que, para Minayo (2001), consiste em uma técnica de pesquisa que
oferece um maior contato do pesquisador com o objeto de estudo, possibilitando uma
compreensão da realidade mais efetiva.
Clifford (2008) discorre sobre a observação participante ressaltando que a mesma
serve como uma fórmula para o contínuo vaivém entre o “interior” e “exterior”
dos acontecimentos: de um lado, captando o sentido de ocorrências e gestos
específicos, pela empatia; de outro, dá um passo atrás, para situar esses
significados em contextos mais amplos. Acontecimentos singulares assim,
adquirem uma significação mais profunda ou mais geral, regras estruturais e
assim por diante. Entendida de modo literal, a observação participante é uma
fórmula paradoxal e enganosa, mas pode ser considerada seriamente se
reformulada em termos hermenêuticos, como uma dialética entre experiência e
interpretação (2008:33).
A minha permanência em Barbados para a realização da pesquisa (sem considerar as
visitas durante o período anterior ao trabalho de campo) foram divididas em cinco visitas
breves (com a permanência entre quatro e nove dias) e uma visita prolongada (de
aproximadamente três meses). Pelo fato de não haver nenhuma pousada na vila, me hospedei
na casa de uma família de treze pessoas, que se dividiam em três casas bem próximas umas as
outras. Neste núcleo familiar viviam descendentes de Willian Michaud (figura importante na
região) que desenvolviam, sobretudo, atividades de pesca, roça e reforma de barcos. Essa
família se tornou minha principal fonte de informação em Barbados, me indicando pessoas
desta e das demais vilas das baías de Laranjeiras e Pinheiros que poderiam fornecer
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informações mais precisas. As vilas citadas pelos moradores de Barbados como importantes
para se entender a lógica regional foram a Vila de Superagui, Canudal, Bertioga, Poruquara,
Vila das Peças, Guapicum, Sebuí, Saco da Rita, Caçada, Barra do Ararapira, Tibicanga,
Itaqui, Medeiros, Ilha Rasa, Vila Mariana e Vila Fátima. Embora não tenha aprofundado
minha pesquisa nestas vilas pude visitar e conversar informalmente com moradores de todas
as comunidades indicadas. A família que me acolheu em Barbados era formada por cinco
crianças (abaixo dos quinze anos), dois jovens (entre 16 e 18 anos), e seis adultos (entre 30 e
65 anos), que se dividiam em duas religiões: a católica e a evangélica. Os homens da família
desenvolviam atividades relacionadas à pesca e trabalhos mais pesados na mata, enquanto as
mulheres, geralmente, se encarregavam de atividades como a limpeza e preparo de peixes e
frutos do mar, o cultivo de pequenas hortas e roças, o cuidado com animais e a extração de
lenha e outros recursos da mata. Além disso, a família ainda recebia turistas em sua casa que
procuravam iscas para a pesca e a limpeza de peixes. De maneira geral, a família participava
da Associação de Moradores de Barbado (fundada em 12/06/1995) e da associação de
mulheres (grupo não formalizado juridicamente que direciona suas atividades na gestão do
Espaço Michaud enquanto cozinha comunitária e espaço para a confecção e venda de
artesanatos locais).
Pude realizar duas reuniões com representantes de todas as famílias de Barbados e
Saco do Morro (geralmente os patriarcas e filhos mais velhos), onde tratamos de assuntos
mais gerais como a produção dos mapas e principais assuntos que cada família desejava
abordar tanto nos mapas quanto para o meu esclarecimento acerca das lógicas locais. Além
destes momentos de reunião e conversas informais, realizei entrevistas mais densas por
adesão com representantes de doze das dezenove famílias da vila, bem como com três
moradores de vilas próximas, indicados pelos moradores de Barbados. Geralmente
participavam destas entrevistas os patriarcas de cada família e jovens que se manifestavam de
acordo com a familiaridade com os assuntos (como em questões referentes à educação, o
trabalho na pesca e a relação com os centros urbanos).
Tive alguns informantes principais que foram decisivos para a elaboração desta
pesquisa. Entre os moradores de Barbados estavam cinco membros da família onde me
hospedei, três moradores de outras famílias da vila, duas figuras externas que moravam em
vilas próximas e a gestora da UC.
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Cabe aqui realizar uma breve descrição destes informantes2. Paulo é pescador, possui
idade entre 40 e 50 anos, é nascido e criado em Barbados e apesar da possibilidade de ter ido
morar em Paranaguá e Matinhos optou por continuar em sua vila por se adaptar melhor a este
modo de vida. Tem três filhos, é católico, participa da associação de moradores e é uma figura
muito conhecida na região por ser um pescador bastante prestativo aos companheiros que
passam por dificuldades no mar. Roberto é pescador, trabalha com construção civil, reforma
de barcos e possui entre 30 e 40 anos de idade. Possui três filhos, é católico, não é nascido em
Barbados, mas após morar em grandes centros urbanos e outras vilas da região, optou por
morar em Barbados por condições de melhor acesso à educação para seus filhos e melhor
localização da vila, uma vez que acredita que a posição geográfica de Barbados permite
muitos benefícios como um clima mais ameno, maior disponibilidade de agua e outros
recursos. Roberto também participa da associação de moradores e tem buscado se articular
com os demais moradores para as lutas da comunidade.
Maria é nascida na Vila de Superagui, mas se considera de Barbados pela relação com
este lugar. Possui entre 50 e 60 anos, é evangélica, não participa da associação das mulheres,
pois prefere trabalhar sozinha, mas participa da associação de moradores por considerar
importantes as discussões, principalmente as relacionadas ao Parque. Sua família participa de
todas as reuniões e projetos locais, e Maria tenta fazer com que os jovens vivam práticas de
sua cultura e trabalhem com o resgate de práticas que foram diminuindo com o tempo.
Renata tem entre 30 e 40 anos, possui três filhos, participa das duas associações da
comunidade e é bastante envolvida com as lutas locais. Recebe visitas de turistas e moradores
da região e é muito reconhecida com admiração pelas comunidades vizinhas como uma
pessoa que envolve nas questões coletivas da comunidade. Trabalha com a pesca, a roça,
horta e criação de pequenos animais. Germano é aposentado, mas ainda trabalha com a pesca
e a roça. Tem entre 60 e 70 anos de idade e, apesar de não se envolver muito com assuntos
como o conflito com o Parque, é uma referencia por conhecer a história da região e entender
sobre especificidades das atividades e recursos locais. José tem entre 20 e 30 anos, é nascido
em Barbados, mas também já viveu em outras vilas. É casado, católico, participa da
associação de moradores e, apesar de alguns conflitos internos na vila, é considerado um dos

2

Atribuí a cada um dos informantes um nome fictício para que não fossem identificados, respeitando, assim, o
desejo deles próprios. Além disso, descrevi suas idades de maneira abrangente, com classificações como “entre
20 e 30 anos de idade”. Outro fato importante é que não descrevi suas atividades caracterizadoras (como a caça
ou cura natural, por exemplo), tendo em vista que isto poderia facilitar a identificação dos moradores pelo fato
de muitas pessoas serem conhecidas como referencias nestas atividades.
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representantes dela por sempre buscar esclarecer todas as situações e estimular os moradores a
não aceitarem todas as imposições externas de projetos e órgãos ambientais.
Dalva tem entre 50 e 60 anos, não é nascida em Barbados, já viveu em outras vilas,
mas optou por Barbados também pelas características locais. Ela e sua família estão bem
envolvidas em questões locais referentes a projetos externos e à atuação de órgãos ambientais.
É respeitada por todos os moradores por ajudar na criação das crianças e possui um título
informal de líder da comunidade por ser mais velha e com mais experiência sobre a vida na
região. É evangélica e participa da associação de moradores. Janaína tem entre 30 e 40 anos, é
casada, tem dois filhos, é católica e também é considerada informalmente como uma liderança
local por seu esclarecimento político e por sempre tentar esclarecer todas as questões que
envolvem a comunidade. É uma das principais incentivadoras na valorização e resgate de
práticas locais.
Júlio tem entre 40 e 50 anos, é morador de outra vila da região que se localiza na zona
de amortecimento do Parque. Apesar de teoricamente estar fora dos limites do Parque, Júlio
tem bastante envolvimento com as demais comunidades e é um articulador local que
representa e auxilia na organização dessas comunidades. Júlio é casado, tem dois filhos,
transita entre as igrejas católica e evangélica, trabalha com a pesca e a extração de recursos da
mata. Matheus também é morador de outra vila da região que se localiza na zona de
amortecimento da UC. Tem entre 40 e 50 anos, é artesão e guia turístico. Trabalha como um
articulador e representante local na região sendo muito respeitado por moradores de todas as
vilas. Por ter um maior contato com pessoas de fora da comunidade, como estudantes e
pesquisadores, Matheus é sempre solicitado por diversos moradores para auxiliar nas lutas
locais.
As metodologias utilizadas me permitiram registrar não somente o discurso das
pessoas com quem tive contato, mas também o não dito, como suas reações a eventos
cotidianos e às características mais banais do relacionamento entre os moradores e deles com
o órgão gestor. Muitas vezes os discursos apareciam de uma forma mais planejada e
formalizada quando o ambiente de conversa era uma reunião ou até mesmo em entrevistas
individuais e com famílias, mas os momentos de interação mais valiosos foram quando não
nos propúnhamos a conversar sobre assuntos para a minha pesquisa, como conversas
informais sobre as atividades diárias das quais participava ou sobre momentos em família.
Houve algumas ocasiões mais formais, como os encontros coletivos para a discussão
do mapeamento participativo, mas a maioria dos momentos foi de entrevistas
semiestruturadas ou de conversas informais e observação. Na etnografia busquei conversar
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com todos os membros da comunidade em diferentes momentos, conversava também com os
visitantes da vila, que incluía parentes de outras comunidades próximas, turistas que
apareciam atrás de iscas para pescar, funcionários da Companhia Paranaense de Energia
(Copel) que estavam iniciando as obras para a energia, políticos que faziam churrascos para a
comunidade em época de eleição e em alguns casos até estudantes e pesquisadores que
apareciam, embora com menor frequência.
Desta forma, acredito que consegui captar o discurso desses sujeitos, mas também
pude me aprofundar sobre o real sentido dos conteúdos que desejava estudar na realidade dos
moradores de Barbados. A maior dificuldade encontrada foi o receio dos moradores quanto à
divulgação de informações locais pelo medo das restrições aplicadas pelos órgãos ambientais
se tornarem ainda mais incisivas. Desta forma, diversas informações importantes não serão
divulgadas nesta pesquisa por questões éticas, uma vez que assumi este compromisso com
meus informantes. Esta situação, por si só, já contextualiza um pouco do ambiente em que me
inseri para a realização da pesquisa. Apesar dos moradores buscarem seus direitos, muitos
deixam de fazê-lo por medo ou por não acreditarem em mudanças significativas, resultado do
processo histórico pelo qual estão passando. Neste sentido, acredito que esta contextualização
anterior sobre meu trabalho de campo é de extrema importância para aproximar o leitor à
realidade vivida em Barbados.
A estrutura da dissertação foi elaborada tendo em vista uma divisão mais didática
sobre a relação da comunidade de Barbados com o Parque Nacional do Superagui. De
maneira geral, o primeiro capítulo apresenta um levantamento teórico temático, enquanto o
segundo capítulo apresenta os dados levantados em campo e, por fim, o capítulo III sintetiza
algumas análises sobre o objeto empírico.
O capítulo I, intitulado “Territórios Tradicionalmente Ocupados e Espaços
Protegidos”, apresenta uma revisão teórico-temática sobre os diversos aspectos relacionados
com a questão de comunidades tradicionais em Unidades de Conservação. Neste capítulo
busco sintetizar como a literatura tem abordado os grupos autoidentificados como povos e
comunidades tradicionais e, mais especificamente, a parcela desses grupos que tiveram seus
territórios tradicionalmente ocupados delimitados como UCs. Discuto, também, a adoção de
alguns conceitos norteadores para o embasamento sobre o tema.
O segundo capítulo, “O Processo Histórico e a Dinâmica da Comunidade de
Barbados” é dedicado à apresentação do objeto empírico a partir do viés que me predispus a
estudar: a configuração territorial e os conflitos socioambientais. Neste capítulo utilizo a
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bibliografia consultada para dialogar com os depoimentos dos moradores de Barbados, de
moradores de outras comunidades da região e da gestora do Parque Nacional do Superagui.
No capítulo III, intitulado “Entre Ser Caiçara e Pescador Artesanal: Controvérsias,
Consonâncias e Dissensos”, relato algumas análises elaboradas a partir do confronto entre a
revisão teórico temática e os dados coletados em campo. De maneira geral, as análises estão
focadas na questão identitária de Barbados, na formação socioespacial da região, bem como
na configuração do conflito entre a comunidade e o Parque.
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a autoria dessa dissertação com vocês. Agradeço imensamente ao meu orientador, Pedro
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CAPITULO I
TERRITÓRIOS TRADICIONALMENTE OCUPADOS E ESPAÇOS PROTEGIDOS

Queimem os manuais, eles são os templos da glaciação.
Alfredo Wagner Berno de Almeida

Introdução

O presente capítulo pretende apresentar uma discussão teórico-temática acerca dos
conflitos socioambientais instaurados pela criação de Unidades de Conservação de Proteção
Integral em áreas de populações autoidentificadas como tradicionais.
O objeto empírico da pesquisa são as comunidades da baía de Pinheiros, no município
de Guaraqueçaba, no estado do Paraná. Mais especificamente, o estudo tem seu foco na
comunidade de Barbados, inserida dentro dos limites do Parque Nacional do Superagui
(PNS).
Guaraqueçaba possui 98,76% de sua área total delimitada como unidade de
conservação (de diferentes categorias) ou áreas de proteção. Devido, principalmente, a sua
diversidade biológica, o município é considerado um forte alvo para o desenvolvimento
científico. Kasseboehmer & Silva (2009) levantaram as pesquisas realizadas na região entre
1979 e 2005, constatando que, dentre os 109 estudos identificados, 37% possui a fauna e a
flora como temática central. Segue o tema socioeconomia, produção e sustentabilidade, com
17%, conflitos em áreas protegidas e pesquisas multidisciplinares, com 11%, projetos e
relatórios, com 8,3%, pesquisas antropológicas, com 6,4%, sobre o meio físico, com 5,5%, e
os temas tecnologia, história e cultura, com 1,8%.
A partir dos dados apresentados, percebe-se o elevado interesse científico em questões
biológicas, indicando um menor enfoque em questões culturais e sociais. A população, por
sua vez, demonstra estar ciente da representatividade de seu território diante de aspectos
científicos, mas não aceita estar sendo utilizada como objeto para tais pesquisadores. Uma das
reclamações concerne à carência de retorno de pesquisadores para divulgar resultados de
pesquisa. Os moradores de Guaraqueçaba apontam a contradição existente em um município
de evidente importância devido à demanda de estudos científicos e o seu estado atual de
abandono em relação à qualidade de vida de seus moradores (Kasseboehmer & Silva, 2009).
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Em trabalhos de campo preliminares, verificou-se a insatisfação das comunidades do
interior e entorno do Parque Nacional do Superagui quanto às restrições ambientais que
impedem a reprodução do seu modo de vida. A fiscalização violenta realizada por agentes
ambientais de diferentes instituições e a falta de uma fiscalização rígida para a pesca
industrial é uma das principais reclamações. Além disto, as populações apontam a falta da
valorização cultural como resultado da legislação ambiental, visto que foram impedidos de
realizar suas atividades tradicionais, como o plantio de roças de subsistência, determinadas
técnicas de pesca, caça, retirada de lenha e demais recursos naturais. A impossibilidade de
reproduzir algumas dessas atividades implica, direta e indiretamente, na redução e
enfraquecimento de diversas outras práticas, como o mutirão, os bailes de fandango, entre
outras práticas simbólicas.
Diante deste contexto, o primeiro capítulo que aqui se apresenta tem como objetivo
apresentar um referencial teórico-temático para compreender como o objeto de pesquisa é
abordado na literatura e como o mesmo pode ser analisado teoricamente. O referencial
teórico-temático permite o aprofundamento da compreensão da dinâmica do tema,
possibilitando constatar se o objeto empírico desta pesquisa segue a média dos casos
apontados no Brasil pela literatura levantada.
Para possibilitar uma compreensão mais profunda do fenômeno identificado em
Guaraqueçaba os temas abordados perpassam o processo de construção do conceito de
populações tradicionais e a formação da economia simbólica acerca dessas comunidades; a
trajetória do movimento ambientalista e o desenvolvimento de políticas ambientais
protecionistas no Brasil; e os conflitos socioambientais e suas relações com as
territorialidades dos diversos grupos envolvidos na discussão.

1.1 Comunidades Tradicionais: nuances da discussão acadêmica e da construção política

A produção literária sobre comunidades tradicionais e sua relação com áreas naturais
protegidas é dividida em diversos enfoques, o que demanda uma delimitação clara sobre o
viés pelo qual cada autor lança um olhar para esta temática. Para a elaboração de um
referencial teórico-temático pertinente a esta pesquisa, irei discutir, inicialmente, a forma
como este tema vem sendo retratado pela literatura. Este panorama será seguido de uma
discussão conceitual das categorias comunidade tradicional e identidade. Realizo, também,
uma abordagem de aspectos sociopolíticos do âmbito nacional que influenciaram direta e
indiretamente no processo social do movimento dos povos e comunidades tradicionais e do

34

movimento ambientalista. Este contexto visa apontar ambos os movimentos como uma
construção política, permeada por lutas de classes e relações de poder.

1.1.1 Comunidades Tradicionais pelo olhar acadêmico

A literatura acerca das chamadas populações tradicionais têm sido geralmente
associada às temáticas que envolvem conflitos entre esses grupos e agentes externos.
Little (2002) chama a atenção para a problemática do termo povos e comunidades
tradicionais em consequência da grande diversidade de grupos que o mesmo engloba. A partir
do viés etnográfico, tratar diferentes grupos como caiçaras, quilombolas, indígenas e outros
dentro de uma mesma classificação minimiza as complexas distinções entre esses grandes
grupos, bem como das próprias heterogeneidades internas referentes a cada um deles. No
entanto, para este mesmo autor, essa classificação geral surgiu na tentativa de unir diferentes
grupos sociais usurpados pelo Estado-nação e agentes externos, em aspectos distintos de sua
cultura, como as suas relações com seus territórios. Ainda que exista uma razão histórica em
comum – como o pertencimento a determinados lugares com fortes memórias coletivas
quanto ao processo de ocupação histórica, bem como os regimes de propriedade de uso
comum – existem distinções profundas em outros aspectos da prática sociocultural, como nos
planos identitários, religiosos, linguísticos, cosmológicos, entre outros.
Se o olhar do Poder Público para as comunidades culturalmente diferenciadas já
existia desde os tempos da criação de órgãos específicos voltados para a questão indígena,
ainda hoje não se concretiza por completo a justiça social em relação a esses grupos. Ainda
que com a grande contribuição da Constituição de 1988 e as reafirmações infraconstitucionais
de convênios internacionais e legislações estaduais e municipais (Almeida, 2008a), as
discussões referentes aos grupos ditos tradicionais ganhou maior repercussão a partir da
problemática da presença humana em Unidades de Conservação (Creado, 2011; Little, 2002).
Little (2002) descreve três contextos em que o surgimento deste conceito se fez
presente: a partir da demanda dos preservacionistas para atingir os objetivos das UCs de
proteção integral levando em conta a existência de grupos residentes e usuários desses
espaços; na aproximação entre grupos socioambientalistas e grupos dotados de mecanismos
sustentáveis de uso dos recursos naturais; nos debates acerca dos direitos dos povos em
relação à sua autonomia territorial, como apregoa a Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT). O autor destaca a existência do conceito diante de uma
dimensão empírica e política, sendo estas duas quase inseparáveis.
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As discussões em torno do termo tradicional partiam inicialmente de uma adjetivação
política, jurídica e acadêmica de grupos que supostamente teriam usos mais sustentáveis e
harmônicos com o meio ambiente dentro dos contextos da constituição das UCs. No entanto,
a temática não se restringiu apenas a esse espaço, mas também as relativizações das
associações desses sujeitos políticos e figuras jurídicas como correlacionados à questão das
UCs, extrapolando o campo de debates para além da atuação desses grupos apenas nas áreas
naturais protegidas (Creado, 2011).
Gerhardt (2008) em sua Tese de Doutorado demonstra como a discussão sobre
populações tradicionais em áreas naturais protegidas é permeada por uma divisão clara de
posicionamentos dos pesquisadores que se propõem a estudá-la. Para ele, a temática já
amplamente presente nas publicações científicas é permeada por antagonismos sedimentados.
As divergências teórico-metodológicas não se configuram como uma exclusividade
deste tema em específico. Demo (1981) analisa o dilema acerca da demarcação científica
justamente pelo teor ideológico ao qual a ciência é produto e produtor. Para o autor, a ciência
deve ser visualizada como um produto social. Neste contexto Frederico (2008) destaca a
importância da transparência dos caminhos da pesquisa e das próprias motivações dos
pesquisadores ao estudarem determinados temas, uma vez que suas trajetórias pessoais
influenciam suas formas de produzir a ciência e compreender os fenômenos estudados,
colocando em prova a questão da confiança em relação aos resultados das pesquisas. A
própria evolução da ciência é colocada como elemento chave nessa discussão, ao abrir novas
possibilidades de se interpretar as realidades.
As discussões sobre comunidades tradicionais e unidades de conservação no ambiente
científico vem sendo permeadas por dicotomias tanto de modos interpretativos acionados
pelos pesquisadores visando compreender esta realidade polêmica quanto de formações
acadêmicas destes cientistas, com o objetivo de identificar o lugar que ocupam ao
fundamentarem seus discursos3.
A divergência parte de diferentes interpretações do mundo, mais especificamente do
meio ambiente4. Para Gerhardt (2008), os principais esquemas dicotômicos utilizados nas
3

Gerhardt (2008) identifica esquemas dicotômicos utilizados para a discussão da presença de populações
tradicionais em Unidades de Conservação a partir de diferentes escalas (nacional, internacional, local, regional) e
orientações, como o viés político, administrativo, ético, técnico, científico e jurídico. O autor identifica até
mesmo as dicotomias nas táticas discursivas dos principais eventos científicos que vêm buscando tratar a
temática no Brasil.
4
Gerhardt (2008) ressalta que não se pode ignorar o posicionamento político e cientifico de cada pesquisador
que desenvolve estudos sobre o tema, uma vez que não existe um consenso que permitiria a análise deste conflito
como um fato social. As diferentes abordagens e utilização de categorias distintas para caracterizar as dualidades
acerca da temática demonstram, justamente, os diferentes pontos de partida para analisá-la e as suas limitações
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pesquisas relativas ao tema (alguns como conceitos analíticos, categorias políticas ou noções
operacionais) seriam: conservacionismo x ecologismo; preservacionistas X conservacionistas;
ecocêntricos x antropocêntricos; antropocêntrico x biocêntrico; sociocêntrico x ecocêntrico;
naturalistas x culturalistas; ecologia social x ambientalismo; biologia da conservação x
etnoconservação; ecologia social x biologia da conservação; sócio-diversidade x
biodiversidade; mito rousseauniano do bom selvagem x mito naturalista da natureza intocada;
ecologia global x diversidade cultural; ecoconservacionistas x ecodesenvolvimentistas;
sustentabilistas e desenvolvimentistas; protecionistas x parquistas5.
Diversos foram os trabalhos levantados na presente pesquisa com o fim de se realizar
uma revisão sobre o tema. Pode-se dizer que as produções científicas que tratam
especificamente sobre comunidades tradicionais em Unidades de Conservação dividem-se na
tentativa de defender os direitos das populações tradicionais (diante de seu processo histórico
e cultural) e, em certa medida, tentar conceituá-las, ou de questionar (ou afirmar) o caráter
harmônico em relação a natureza conferido a elas e, assim, sustentar que sua presença em
UCs de proteção integral é compatível ou não aos objetivos de conservação.
O debate sobre o descompasso entre o uso e ocupação das UCs e as leis que as
regulamentam foi levantado por autores como Ferreira et al. (2004), Schwartzman (2000) e
Arruda (1999). Estes autores relativizam sobre os possíveis prejuízos da aplicação destas leis
que desconsideram a questão social envolvida na criação e gestão de UCs com comunidades
tradicionais em seu interior. Um dos aspectos que os autores questionam é a efetividade da
proteção destas áreas sem o envolvimento efetivo das comunidades residentes no processo de
planejamento, criação e gestão das UCs. A falta de articulação e envolvimento tem sido
apontada como o principal motivo para os conflitos entre comunidades e gestores de parques.
Como consequência da não aceitação dos modos de vida locais por parte dos gestores das
UCs, Arruda (1999) salienta que ocorre a criminalização destas comunidades, agravando suas
condições de vida, estimulando o agravo de problemas urbanos como o aumento de favelas
devido ao deslocamento destas comunidades, intensificando a degradação ambiental (tanto
pela necessidade de ocupação de outras áreas para a moradia, como pela superexploração dos
recursos pelas comunidades que, ao perderem sua relação de pertencimento com o local,
buscam explorar os recursos enquanto podem tornando-se agentes contrários à conservação).

políticas e científicas. Em sua tese o autor demonstra que, na verdade, o tema extrapola as dualidades e se
conforma em um esquema de caráter complexo e multidimensional.
5
Embora as categorias não sejam consensuais a todos os autores do tema e, ainda que a realidade se mostre de
forma mais complexa e exija outras categorias que extrapolem os esquemas duais, eles continuam a ser
utilizados (Gerhardt, 2008).
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Neste mesmo sentido, é importante destacar a influência direta de políticas elaboradas
em encontros internacionais que interferem localmente na reprodução social destas
comunidades (Castro, 2000). A própria adoção de um Sistema Nacional de Unidades de
Conservação que deriva de preceitos estadunidenses de áreas naturais protegidas serve como
exemplo.
Pimpert & Pretty (2000) falam sobre a desvalorização das comunidades tradicionais e
do modelo dominante de desenvolvimento que, por ser baseado na uniformidade,
centralização e controle, acabam por não compreender e, consequentemente, criminalizar o
modo de se alimentar, vestir, construir e outros aspectos do modo de vida tradicional.
Os autores apontam as desvantagens da exclusão das comunidades tradicionais na
construção de estratégias de conservação, relacionando as normas e práticas conservacionistas
atuais ao insucesso das Unidades de Conservação. Neste sentido, eles discorrem também
sobre o olhar parcial e, portanto, insuficiente dos cientistas sobre os ecossistemas. Os autores
também falam sobre as diferentes e questionáveis formas de participação popular nos
processos que visam políticas para ações locais.
Vianna (2008), em seu livro “de invisíveis a protagonistas” traz o caso da Reserva
Ecológica da Juatinga em Paraty –RJ. A autora conclui que existe uma confusão conceitual na
definição de quem seriam as comunidades tradicionais e quais seriam suas características
principais no âmbito de discussão das unidades de conservação. Por uma linha de defesa da
compatibilidade dessas comunidades e objetivos de conservação das UCs, a autora afirma que
o reconhecimento desses grupos pelo etnoconhecimento confere a eles uma harmonia entre
seu modo de vida e o meio em que vivem, demonstrando uma oposição dos grupos em
relação às sociedades industriais. A autora destaca que, pelo viés do sócioambientalismo, a
conservação da natureza é incorporada como um instrumento político desses movimentos
sociais. Nesse contexto, Vianna (2008) aponta as contradições sobre a suposta harmonia entre
homem e meio ambiente levantada por muitos autores que se propõem a estudar as
comunidades tradicionais em UCs.
Outro conflito vivido pelas comunidades tradicionais em relação ao seu território e
cultura que pode ser citado é proveniente da atividade turística, como destacam Luchiari
(1999) e Serrano (1999). A ineficiência e até mesmo ausência de planejamento e mecanismos
adequados para a implementação do turismo pode ameaçar não somente a conservação da
biodiversidade nas UCs, como também a reprodução das comunidades tradicionais por fatores
como a especulação imobiliária. Por ser tratada por muitos autores como uma indústria sem
chaminés devido à suposta sustentabilidade da atividade turística, Serrano (1999) critica esta
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imagem estereotipada que se criou do sucesso dessa experiência de proteção ambiental aliada
ao turismo que não condiz com a realidade em diversas situações.
Almeida (2002) trata sobre a história e evolução do conceito de quilombo no contexto
brasileiro, trazendo à tona discussões acerca dos conflitos e características dos sujeitos
envolvidos nesse processo. Por estar diretamente relacionada à questão agrária, o autor retoma
a discussão do ponto de vista das construções coletivas que os grupos sociais desenvolveram
ao longo da história como forma de conquista de seus direitos básicos. Além disso, o autor
chama a atenção sobre a necessidade de se pensar a questão agrária brasileira associada à
questão étnica.
Seguindo a linha de grande parte de suas obras, Almeida (2008b) parte do ponto de
vista do conhecimento tradicional para analisar questões referentes aos conflitos ambientais
brasileiros. O autor ressalta o desrespeito com diversos grupos culturalmente diferenciados
quanto à sua forma de conhecimento, apropriação e utilização de recursos naturais por não
existirem instrumentos legais eficazes de garantia de proteção dessas formas culturais de
utilização.
Dourado (2010), por sua vez, faz um apanhado dos dispositivos legais que se referem
ao conhecimento tradicional de diversos grupos culturais associado à biodiversidade.
Estes são alguns dos exemplos de pesquisadores que, de um modo geral, se
posicionam a favor das populações tradicionais. Ainda que algumas pesquisas foquem na
tentativa de comprovar a contribuição destas populações na conservação da natureza
demonstrando a compatibilidade de modos de vida específicos aos objetivos de proteção de
UCs, existem também os pesquisadores que se posicionam como contrários a permanência de
populações tradicionais em UCs.
Um dos artigos mais representativos que adota um posicionamento contrário às
populações tradicionais em UCs é assinado por 11 autores e intitulado “Correção Política e
Biodiversidade: a crescente ameaça das ‘populações tradicionais’ à Mata Atlântica”. Neste
artigo, Olmos et. al (2001)

listam práticas consideradas destrutivas realizadas por

comunidades tradicionais (caiçaras e índios Guarani), comprovando suas percepções de que
elas seriam “prejudiciais” à biodiversidade a partir de laudos técnicos e interpretações de
pesquisadores.
Também cabe destacar, devido a importância para a análise do objeto de estudo desta
pesquisa, a contribuição da gestora do Parque Nacional do Superagui em sua dissertação de
mestrado. Vivekananda (2001), afirma que, ao analisar entrevistas e realizar um estudo de
fotointerpretação de Guaraqueçaba, não se pode atribuir ao Parque a culpa no declínio de
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atividades tradicionais de subsistência como a roça, uma vez que a atividade teria entrado em
desuso antes da criação da UC. Uma das conclusões da autora é de que as UCs não são
compatíveis com a presença humana, sobretudo quando a área se conforma geograficamente
em ilhas.

1.1.2 Comunidades Tradicionais: objetivação e movimento

Dentre a literatura levantada sobre o tema, diversos autores utilizam como conceito
norteador a categoria de comunidades tradicionais, conforme preconiza Diegues (1998)6. Para
ele, o conceito define os grupos que não utilizam força de trabalho assalariado e realizam a
acumulação de capital de maneira reduzida, tendo uma organização tanto social quanto
econômica própria. Para o autor, a economia das comunidades tradicionais são baseadas no
uso de recursos naturais renováveis, dos quais os grupos possuem um profundo conhecimento
sobre suas características, ciclos biológicos e sobre as possíveis formas de uso para o fim de
alimentação. Todo esse conhecimento é transmitido de geração em geração. Para Diegues
(1998), as comunidades tradicionais podem ser consideradas como pouco impactantes na
natureza, pois, para ele, o padrão de consumo com características como a baixa densidade
populacional e o fraco desenvolvimento tecnológico, seriam fatores que contribuiriam para a
conformação das comunidades tradicionais como instrumentos para a conservação ambiental.
Ainda segundo o autor, as comunidades tradicionais se caracterizam por um modo de
vida baseado na dependência da natureza; estratégias de uso e manejo dos recursos naturais
transmitidos por gerações e provenientes do profundo conhecimento da natureza; noção de
território e sua ocupação por várias gerações, mesmo que alguns membros do grupo realizem
movimentos de migração; desenvolvimento de atividades de subsistência com relação maior
ou menor com o mercado; pouca acumulação de capital; importância de relações de
parentesco para atividades sociais, culturais e econômicas; consideração de simbologias e
mitos para atividades extrativistas, de caça e pesca; utilização de tecnologias simples e de
baixo impacto ambiental e divisão familiar do trabalho; poder político fraco;
autoidentificação. É importante destacar que não adoto a concepção de Diegues (2004) para
embasar minha pesquisa. Considero esta definição inadequada por tratar as comunidades por
prerrogativas que as vinculam à uma imagem estereotipada e romântica, que pouco se
enquadram à realidade social que elas vivem. Esta visão pode congelar estes grupos em uma
6

De acordo com Vianna (2008), o autor foi pioneiro nas discussões acadêmicas sobre populações tradicionais e
áreas naturais protegidas. Diegues também é uma das principais referências sobre a cultura caiçara.

40

definição arcaica onde fatores como a modernização tecnológica e o envolvimento no
mercado não seriam aceitáveis para sua identidade.
Do ponto de vista de que qualquer aspecto teórico é uma visão idealizada da realidade,
destaca-se a concepção de Vianna (2008) para quem é questionável o rótulo de que as
populações tradicionais sejam harmônicas em relação ao quadro natural e tenham práticas
conservacionistas, visto que a própria noção de “harmonia” não apresenta referenciais
precisos. A visão de Diegues (2004), neste sentido, vincula a esses grupos o rótulo
conservacionista, conferindo-lhes uma imagem de sustentabilidade e de mínima relação com
o mercado. Esta visão, hoje considerada romântica, poderia condizer com a realidade
identificada por Diegues na época de sua pesquisa ou estar de acordo com objetivos
específicos do autor na utilização desta categoria como uma noção operacional, no entanto,
não se adequa ao contexto atual que envolve as comunidades tradicionais.
A polissemia do conceito de Comunidades Tradicionais7 demanda uma reflexão
acerca da própria noção de conceito. Nenhum conceito tem um sentido consensual, todos eles
estão num campo de disputa, visto que são frutos de uma construção social e visam defender
um interesse específico de quem o utiliza. O conceito nunca é objetivo, apesar da tentativa de
diversos cientistas em criar padrões teóricos controláveis para que ele o seja. Os conceitos
que são objetivados e quantificáveis são, na verdade, noções operacionais cujas lógicas
servem “basicamente para fins operacionais imediatos ou de aplicação genérica e direta”
(Almeida, 2008a:18).
O conceito, portanto, possui significado, mas não possui definição, sendo ele um
instrumento de análise de autores. É neste sentido que Almeida (2008a) destaca a necessidade
de compreendê-lo a partir de uma lógica de sua dinamicidade, não sendo pertinente
frigorificá-lo, torná-lo inflexível e parado no tempo.
Diante do contexto histórico em que Diegues define o conceito de comunidade
tradicional, acredito que sua idealização pode ter surgido da própria dificuldade de enquadrar
na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação grupos que estariam aptos a viver em
áreas naturais protegidas. A discussão do significado deste conceito para o referido sistema e
seus desdobramentos será abordada posteriormente neste mesmo capítulo.
O critério da harmonia com a natureza, dentre outras características que enquadram
estas populações tão diversas em certa forma de estagnação, demonstram que a noção
operacional utilizada por Diegues, e multiplicada por outros autores, acabou por congelar a
7

Existe um debate, também, sobre as distinções jurídicas no tratamento a Indígenas, Quilombolas e demais
Comunidades Tradicionais. Esse tema é abordado por Santilli (2005).
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definição de comunidades tradicionais em um padrão desejado e compatível com os interesses
de conservação de UCs.
Outra conceituação importante para a presente pesquisa é a da visão oficial do Estado,
para quem as comunidades tradicionais são definidas oficialmente pela Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) como grupos
culturalmente distintos por suas formas de se organizar socialmente. Esses grupos ocupam e
utilizam seus territórios e recursos naturais através de práticas transmitidas pela tradição e
como preceito básico para sua reprodução social, cultural, econômica, religiosa e ancestral,
sendo que para serem reconhecidos como tradicionais precisam, antes de tudo, se
reconhecerem como tais (Inciso I, do art. 3.º, do Decreto n. 6.040, 7 de fevereiro de 2007). Tal
noção operacional visa enquadrar grupos sociais a essa definição com o objetivo de algum
processo de reconhecimento ou regularização dos mesmos em relação ao Estado ou outros
agentes. Este dispositivo jurídico apresenta o aspecto positivo de possibilitar aos grupos
sociais o direito de autodefinição, que implica na necessidade de envolvimento do grupo para
sua regulamentação, não sendo ela uma atribuição exclusiva do Estado.
A conceituação da PNPCT envolve, também, a categoria tradicional8, sem, contudo,
explicitar seu sentido. Little (2002) ressalta a dificuldade gerada por tal categoria, ao passo
que tende a ser interpretada numa conotação de atraso econômico e imobilidade histórica,
quando deveria contemplar a atualização e dinâmica de transformações constantes das
tradições culturais.
É justamente a polissemia da categoria comunidades tradicionais que exige uma
leitura mais aprofundada de como ela é utilizada em cada contexto. Os dispositivos jurídicos
como a convenção 169 da OIT e o decreto 6040 buscaram contemplar a dinamicidade da
tradicionalidade dos grupos em questão.
As diferentes interpretações do conceito de comunidades tradicionais e a forma como
são acionados por diferentes pesquisadores e agentes envolvidos com os conflitos com os
grupos auto definidos como tradicionais podem dar espaço à exclusão de certos grupos.
Albuquerque & Nakashima (2011), por exemplo, retratam a trajetória do grupo indígena
Pankararu na cidade de São Paulo, atentando ao fato de que a utilização de um território a
partir de seus recursos naturais e modo de vida não se faz suficiente para a definição da
tradicionalidade e identidade de um grupo. O elo do grupo com seu território tradicionalmente
ocupado se deu apenas a partir de redes migratórias que perduraram através de um fluxo
8

Mombelli (2009) realiza em sua tese um resgate sobre a categoria tradicional e suas implicações nos estudos
antropológicos.
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contínuo entre os membros das comunidades de Pernambuco e São Paulo. Através do resgate
de manifestações culturais específicas, o grupo até então invisibilizado pela ausência de traços
físicos indígenas e por residirem em um grande centro urbano, passa a incorporar sua
identidade étnica por meio de uma manifestação simbólica, fato que possibilitou visibilidade
política ao grupo garantindo-lhe seu reconhecimento perante instituições públicas.
Dentro do contexto de discussão sobre as comunidades tradicionais é imprescindível
que se tenha clareza em relação a que interpretação da categoria é utilizada, uma vez que elas
podem congelar a definição dos grupos em uma visão teórica idealizada, pautada em padrões
de vida e comportamentos que os limitam a uma série de características que eles deveriam
possuir para poder acionar seus direitos. Apesar da grande contribuição de Diegues na defesa
dos direitos das populações tradicionais, sobretudo dos caiçaras, atualmente seu conceito põe
em risco uma perpetuação de uma economia simbólica do que é ser tradicional. A alimentação
deste poder simbólico cria um paradigma sobre essas populações, que limita uma atualização
da própria dinâmica desses povos.
Segundo Almeida (2002), a própria utilização do termo remanescentes, por exemplo,
para designar os grupos quilombolas relaciona esses grupos a um sentido arqueológico,
remetendo às lembranças e resquícios do passado, quando, na verdade, esses grupos têm suas
lutas dentro de um contexto histórico, mas também atual e urgente. O autor defende a
dinâmica da cultura, ao contrário de uma visão mais estática de Diegues (2004).
Creado (2011), baseada na contribuição de Augé, destaca que uma das dificuldades em
relação a uma conceituação de comunidades tradicionais é a tentativa de se criar limites
territoriais, de modo de vida ou de padrão de consumo para balizar suas diferenças. Tal
tentativa pode resultar numa concepção do sujeito como fruto do coletivo, ou do social apenas
como um reflexo cultural. Tal perspectiva por vezes ignora os aspectos dialéticos da cultura
em seus conflitos internos e conduz à segregação das sociedades complexas e do mundo no
rumo da exclusão.
A generalização dos sujeitos englobados pelo rótulo da tradicionalidade pode limitar
as discussões nas formas de uso dos recursos e aprisioná-los a uma denominação e aos traços
a ela pertinentes. Para viabilizar o reconhecimento da diversidade na ação comunitária é
necessária uma reflexão acerca dos códigos simbólicos inerentes a ela, para que a comunidade
não caia em categorias totalizadoras e oprima seus indivíduos em detrimento de sua atuação
como agente político. O direito às mudanças culturais e os ritmos, escalas e formas com que
elas podem acontecer deve ser um direito dos povos tradicionais para que eles não se tornem
vitimas de uma espécie de primitivismo forçado (Creado, 2011).
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A necessidade de atualização do conceito para se analisar os conflitos políticos e
identitários desses grupos encontra na concepção de Almeida (2006) uma melhor perspectiva
de interpretação. Para ele, a noção de tradição que aparece na categoria povos e comunidades
tradicionais não pode mais ser interpretada unicamente sob a ótica do passado, como um
resíduo ou uma remanescência, e sim como um direito e
como forma de autodefinição, evidenciando identidades coletivas objetivadas
em movimentos sociais. [...] as chamadas “comunidades tradicionais”
aparecem hoje num processo de construção do “tradicional” a partir de
conflitos e reivindicações face ao estado. Além de ser do tempo presente o
“tradicional” é social e politicamente construído. [...] Estes povos não são
necessariamente definidos pela origem, como advogam muitas interpretações
formalistas. Nesta nova modalidade interpretativa o “tradicional” encontra-se
vinculado a reivindicações e mobilizações contemporâneas [...] e afasta a
preocupação com a “origem” que aparece por detrás de certas formulações
oficiosas (Almeida, 2008a:184).
Ainda para o autor, a tradicionalidade dessas comunidades possui cunho dinâmico e
Não se reduz à história, nem tão pouco a laços primordiais que amparam
unidades afetivas, e incorpora as identidades coletivas redefinidas
situacionalmente numa mobilização continuada, assinalando que as unidades
sociais em jogo podem ser interpretadas como unidades de mobilização. O
critério político-organizativo sobressai combinado com uma “política de
identidades”, da qual lançam mão os agentes sociais objetivados em
movimento para fazer frente aos seus antagonistas e aos aparatos do Estado
(Almeida, 2006:25).
Tal definição contempla de maneira mais pertinente e generalizada as novas
configurações das lutas dos movimentos sociais em questão. É preciso ressaltar, que a relação
dos grupos sociais com o passado não está excluída nesta concepção, apenas não se trata de
um aspecto principal ou exclusivo, como em outras interpretações.
Almeida (2006, 2008) insere na discussão uma concepção baseada na alteridade, nos
processos de autoidentificação e na transitoriedade, uma vez que esses sujeitos irão se
identificar como tais a partir do momento que um sujeito externo, uma luta política ou o
momento histórico exigir isso deles. Desta forma, o autor afirma que o conceito não pode ser
objetivado, criando identidades fixas, transformando as vidas destes grupos em algo escrito,
formalizado.
A própria questão da criação de identidades relacionadas à noção de comunidades
tradicionais surge num contexto de uma exigência do Estado que demandou uma
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diferenciação deles com o fim de solucionar, por exemplo, a questão da presença humana em
Unidades de Conservação.
Destarte, a concepção de Almeida (2008a) é a que mais se enquadra nos objetivos da
presente pesquisa. Desta forma, sempre que retomar a discussão sobre comunidades
tradicionais neste estudo se estará partindo desta definição.

1.1.3 A despolitização da sociedade civil e a institucionalização dos movimentos sociais
rumo ao gerenciamento de conflitos

O modo de produção capitalista, de acordo com Netto & Braz (2006: 168), passou a
apresentar, a partir do século XIX, sua faceta imperialista, na qual o sistema passa a permitir e
possibilitar diversas mudanças em seu interior, sem alterar, contudo, sua estrutura básica – o
capitalismo de cunho político neoliberal que se instaura no Brasil a partir da década de 1990,
assim, apresenta, acima de tudo, esta característica fundamental: um sistema social pautado na
produção da riqueza a partir da produção da pobreza, mas que cede direitos e recursos
escassos à população pobre. O fato de ceder direitos, neste sentido, não significa,
necessariamente, um enfrentamento contra-hegemônico: trata-se, ao contrário, de uma
artimanha do sistema capitalista para manter a ordem social.
O levantamento acerca das políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais e à
criação de áreas naturais protegidas demanda primeiramente, e de forma mais abrangente,
uma reflexão acerca do processo de redemocratização no Brasil. A categoria sociedade civil
da pensadora gramsciana Fontes (2010) nos permite refletir sobre questões vinculadas ao
capitalismo e à democracia no Brasil. A autora afirma que a sociedade civil tem o conflito de
classes como uma característica intrínseca e que o Estado é parte integrante da sociedade
civil, sendo separado dela apenas por razões analíticas. De qualquer forma, sendo a sociedade
civil o palco da disputa do poder, pode-se afirmar que as classes organizam-se em seu interior,
de maneira a formarem blocos antagônicos que tentam convencer as pessoas acerca de suas
ideias sobre o mundo e seu funcionamento – a luta de classes neste espaço trata-se, portanto,
de um processo pedagógico. Neste sentido, a sociedade civil poderia ser dividida em dois
blocos básicos: o hegemônico (que preza pela manutenção social) e o contra hegemônico (que
busca a mudança da ordem social). As pessoas que criam as ideias, os princípios sociais e as
próprias mobilizações de cada bloco, e que, portanto, fundamentam e propagam os processos
pedagógicos que criam os consensos, são denominadas de intelectuais orgânicos
(independente da classe à qual pertencem).
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Fontes (2010) complementa sua ideia de sociedade civil apoiada na concepção de
Gramsci. Para ela,
a sociedade civil não pode ser seccionada ou amputada da totalidade na qual
emerge: responde a uma extensão da socialização do processo produtivo, mas
não atua apenas nos espaços produtivos. Compõem-se de aparelhos privados de
hegemonia [...] que procuram diluir as lutas de classe (Fontes, 2010: 216).
De acordo com a autora, o papel do Estado no contexto capitalista é o de atuar na
sociedade civil de maneira a legitimar e legalizar formas de ser, “gerindo uma sociabilidade
adequada, educando-a, além de coagir os renitentes pela violência, aberta ou discreta”
(Fontes, 2010:216).
A ditadura militar no Brasil, iniciada na década de 1960, caracterizou-se pela
modernização capitalista bastante acelerada, com estratégias de expansão territorial e de
industrialização. Devido aos enormes gastos nos projetos governamentais, a ditadura, não
mais dando conta de estimular o desenvolvimento, cria uma grande dívida, uma vez que tais
projetos eram realizados com empréstimos internacionais, principalmente a partir dos
petrodólares (MIN, 2006).
Lima (1999) ressalta que a contradição entre a realidade socioambiental e o modelo de
desenvolvimento econômico-industrial no mundo fez surgir a questão ambiental, uma vez que
a degradação dos ecossistemas e os problemas sociais advindos desse contexto se tornaram
cada vez mais intensos. Destarte, a consciência ecológica passa a se materializar na opinião
pública, nos movimentos sociais, meios científicos, políticas públicas, bem como em
entidades privadas e organizações não governamentais.
A revolução ambiental estadunidense, desde meados de 1960, passava a ganhar maior
representatividade na década de 1970, como um movimento ramificado multissetorial onde
intelectuais passam a se organizar e produzir ideias sobre como pensar e agir em relação ao
desenvolvimentismo apregoado mundialmente (Montibeller-Filho, 2008).
A configuração deste cenário faz culminar no fortalecimento do movimento
ambientalista no Brasil. É na década de 1970 que o país passa a se inserir nas discussões sobre
o ambientalismo a partir de propostas e ações junto à sociedade civil e ao Estado. O
movimento ambientalista no Brasil inicia com alguns cientistas e militantes que denunciavam
as agressões à natureza (Leis & D’amato, 1995).
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Também na década de 19709, a repressão dos movimentos sociais pelo regime militar
estimulou o surgimento de entidades críticas ao modelo econômico adotado no Brasil. Ao
mesmo tempo, a atuação estatal nos grandes projetos e o avanço agroindustrial ocasionam
significativa degradação ambiental e pauperização social validadas pelo “milagre
econômico”. No contexto da Conferência de Estocolmo, em 1972, que reconheceu a
importância das comunidades tradicionais, mas não delimitou medidas protetivas (Alonso,
2005), o Brasil se posicionou a favor da atração de indústrias internacionais ignorando os
custos ambientais que tal decisão implicaria. Como um dos resultados desse processo
histórico, quatro anos mais tarde surge o Manifesto Ecológico Brasileiro: O fim do Futuro, no
ano de 1976. O documento liderado por José Lutzemberger condenou a tecnoburocracia
brasileira e defendeu relações mais harmônicas entre sociedade e natureza, a exemplo dos
grupos indígenas - ainda que em uma visão idílica deles (Diegues, 2004).
A conjuntura histórica brasileira e mundial faz eclodir no final da década de 1960
diversas revoltas populares operárias, estudantis, feministas, ambientalistas, dos negros,
homossexuais entre outras que materializavam o descontentamento social e político. Os países
chamados de “terceiro mundo” compartilhavam algumas condições estruturais vividas
também pelas sociedades “centrais” como o avanço da industrialização, o crescimento da
urbanização e estilos de vida e cultura de grandes metrópoles, o aumento do proletariado, das
classes médias assalariadas, a cultura de massa e a falta de capacidade por parte do Estado de
representar a sociedade. Em suma, este período foi marcado pela politização e rebeldia da
população (Antunes & Pochmann, 2007).
Fontes (2010) destaca que a partir da década de 1970, ocorre um aumento de
associações empresariais divididas a partir de setores e ramos de produção. Nessa época já
existia um significativo número de organizações empresariais dirigidas por pessoas próximas
a entidades dos Estados Unidos que propagavam a democracia ocidental e o livre mercado.
De acordo com este pensamento, a autora afirma que “a repressão seletiva havia favorecido a

9

Em 12 de dezembro de 1977 o Decreto federal nº 80.978 promulgou a Convenção Relativa à Proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972. A partir da década de 1980 o ecologismo social – representado
pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, Conselho Nacional dos Seringueiros, Movimentos dos Pescadores
Artesanais, Movimentos Indígenas, entre outros - surge no clima da redemocratização com o término da ditadura
militar, objetivando a valorização de sistemas de produção com tecnologias alternativas, do extrativismo e ao
acesso aos seus territórios e recursos naturais neles presentes (Diegues, 2004). No contexto das lutas dos povos e
comunidades tradicionais cabe destacar que em 1980 foi publicada a Estratégia Mundial para a Conservação
buscando incentivar os sistemas tradicionais de manejo dos recursos (Vianna, 2008). A Conferência sobre
Parques Culturais, de 1984, e a publicação da revista Cultural Survivor, em 1985, com seu número especial sobre
“Parks and People” destacavam a necessidade de se proteger igualmente a diversidade cultural e biológica.
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expansão de entidades de aglutinação de interesses e de convencimento social de cunho
empresarial, ao mesmo tempo em que havia drasticamente constrangido e jugulado as
iniciativas organizativas de cunho popular” (Fontes, 2010: 226).
Diante das lutas sociais das décadas de 1970 e 1980 no Brasil, começa a ser
influenciada a formação de várias organizações populares, sindicais e empresariais. Esse
processo, para Fontes (2010), resultou numa utilização acrítica da categoria “sociedade civil”
pelos movimentos sociais, uma vez que a luta contra a ditadura passou a ser confundida como
uma luta contra o próprio Estado. O surgimento dos sindicatos partiu legitimamente do
empenho de seus participantes, no entanto o capital passa a tutelar suas ações através da
criação da Força Sindical, uma instituição que representa a associação dos sindicatos no
Brasil e que, para Fontes (2010), atuou desde seu princípio como um aparelho privado da
hegemonia. A Força Sindical começa a construir a imagem de representante geral dos
diferentes sindicatos, unificando seus discursos, apagando distinções internas do movimento,
tirando o caráter de luta de classes. Além disso, ela direciona suas ações para a capacitação
dos sindicalistas, instalando uma nova forma de fazer o sindicalismo (conhecido como o
sindicalismo cidadão) que implantou a ideia da gestão de conflitos, procurando reduzir as
discórdias, greves e outras manifestações significativas. A mídia auxiliou na transição ao criar
uma imagem negativa dos sindicatos mais atuantes, tratando-os como arcaicos e rebeldes. Em
suma, para se adaptar às novas ordens, o Capital começou a tutelar os sindicatos por
intermédio da Força Sindical, abafando seus conflitos ao disseminar a sua ideia de gestão.
Segundo Fontes (2010), a classe trabalhadora, ainda resistente à nova pedagogia da
hegemonia (que vinha instaurando-se a partir do interior dos próprios movimentos sociais),
consegue criar entidades representativas nacionais, como o Partido dos Trabalhadores (em
1981), a Central Única dos Trabalhadores (em 1983) e o Movimento dos Sem Terra (em
1984).
Enquanto os sindicatos lutavam por seus direitos e a Força Sindical tentava controlálos a partir do gerenciamento de conflitos, podia-se identificar, também, o surgimento de um
número cada vez mais significativo de ONGs. Nessa nova configuração que se criava à
sociedade civil, não se discutia mais a relação capital/trabalho e a luta de classes em si, mas
demandas pontuais de setores específicos no rumo da redução de desigualdades sociais (mas
nunca do término da pobreza intrínseca a este modo de produção).
Inicia-se, assim, na década de 1980, o processo que Fontes (2010) denomina como
onguização, ou a mercantil filantropização dos movimentos sociais, onde os movimentos
sociais passam a se formalizar e a se identificar como ONGs. A partir disso, estes movimentos
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começaram a ganhar financiamentos de agencias internacionais, fazendo com que os
discursos destas se incorporassem direta ou indiretamente em sua atuação. Com o crescimento
das ONGs em âmbito nacional e a adoção do discurso apontando a ineficiência do Estado (na
denominada “campanha anti-estado”, pressupondo que as ONGs possuíam mais capacidade
para atuar em lugares em que o Estado não era capaz e nem eficaz de agir e que foi fruto da
estratégia neoliberal de desregulamentação e abertura do mercado interno) elas passam a se
auto-definir como associações sem caráter representativo, que estavam a serviço da população
oprimida e que buscavam alcançar uma transformação social. A militância deixava, destarte,
de ser uma luta comum e passava a se configurar em um serviço de apoio às lutas pelas quais
estes militantes se identificavam. A autonomia, antes capaz de construir uma contrahegemonia, agora se expressava em uma espécie de terceira via, tratada como uma autonomia
específica aos grupos organizados acerca de suas demandas pontuais. Neste momento as
ONGs começam a se autointitular como a “expressão mais adequada da sociedade civil”
(Fontes, 2010:238).
A Constituição de 1988 foi um marco da redemocratização brasileira. Diversos
aspectos sociais e ambientais foram contemplados em seu conteúdo. Grupos indígenas e
quilombolas ganharam maior visibilidade e a garantia de alguns direitos em relação aos
territórios. De certa forma, as lutas sociais da década de 1980 conseguiram manter-se durante
a década seguinte, na forma de pautas às políticas públicas que se criaram a partir de então. A
partir da Constituição de 1988 foram valorizados os direitos fundamentais de primeira
geração10 – políticos e civis- como consequência da urgência em reparar as violações da
ditadura militar. Atualmente, as discussões sobre direitos fundamentais passam por um lento
processo de deslocamento, onde os direitos de segunda e terceira geração (como direitos
econômicos, ambientais e sociais difusos e coletivos de mais complexa delimitação empírica)
ganham maior visibilidade. Mesmo declarando teoricamente o viés multicultural e plural com
que o Estado Democrático Brasileiro buscava encarar a sociedade, a efetivação de direitos de
grupos culturalmente diferenciados ainda consiste em uma problemática (Abraão, 2011).
No meio desse período de redemocratização no Brasil e de afloramento e expansão das
ONGs, o Brasil assina a Convenção 169 da OIT11, que preconiza os direitos de

10

Os direitos de primeira geração direcionam-se à liberdade individual, enquanto os de segunda geração
referem-se aos direitos sociais apregoados em constituições das nações democráticas. Os de terceira geração
passam, no momento, por um processo de desenvolvimento conceitual e referem-se aos direitos solidários, ou
coletivos e difusos (Abraão, 2011).
11
A Organização Internacional do Trabalho é uma agencia das Nações Unidas criada no ano de 1919. No Brasil,
a OIT surge em 1950 sob a direção de Péricles Monteiro (diretor da OIT Brasil entre 1953 à 1980), que ao visitar

49

autoidentificação e autodeterminação dos povos indígenas e tribais.

Este fato passará,

futuramente, a influenciar a elaboração de políticas públicas nacionais dirigidas a povos e
comunidades tradicionais12.
Na década de 1990 o processo de despolitização da sociedade civil se amplia para
além dos sindicatos. A empreitada neoliberal no país pode ser identificada, por exemplo,
através da publicação do livro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)
“Livre para crescer”, tratando sobre o programa de governo de Fernando Henrique Cardoso,
defendendo a concentração de capital e definindo o papel do Estado e das políticas sociais e
econômicas. A formação de profissionais especializados em administração de conflitos era
uma das pedagogias principais, o que, segundo Fontes (2010) “tratava-se de limitar
estritamente o sentido do termo democracia, apagando os componentes socializantes de que se
revestira e convertendo-a para um significado único: capacidade gerencial de conflitos”
(2010: 263).
Com a atuação cada vez mais significativa das ONGs, em 1992, na Rio 92, o Brasil é
incentivado a criar uma associação nacional destas organizações com o fim de funcionar
como uma representação de todo este setor (uma verdadeira representação das
representações). A Abong (Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais),
durante toda a década de 1990, trabalhou em prol de se tornar a representação geral da
sociedade civil, agindo como propagadora da nova pedagogia da hegemonia (discurso
os Estados Unidos e a Europa ficou encantado com os avanços do Estado Social Democrata (do bem estar social)
e começou a trabalhar em prol da implantação dos ideais no Brasil através da OIT (Hochman, 1981).
12
Cabe aqui listar outros marcos importantes para as comunidades tradicionais no Brasil. Em 1991 foi publicado
pela International Union for Conservation of Nature (IUCN)/ Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) e World Wide Fund for Nature (WWF) o documento Cuidando do Planeta Terra e em 1992
é assinada a Convenção da Biodiversidade que discutiu o distanciamento entre a realidade dos países
desenvolvidos e os em desenvolvimento (Alonso, 2005; Vianna, 2008). Ainda em 1992 foi criado o Centro
Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (Kashiwagi, 2011). Nesse mesmo ano
ocorre o IV Congresso Mundial sobre Parques Nacionais e áreas Protegidas que reconheceu a contribuição
positiva das populações tradicionais nas estratégias de proteção da natureza. Ocorre também a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, onde os paradigmas da Agenda 21 foram
incorporados e identificou-se uma relação mais aprofundada entre questões sociais e ambientais (Silva, 2008).
Em 1993 foi editado o Decreto nº 750, originalmente concebido em 1990 que delimitou instrumentos legais
específicos para a Mata Atlântica e considerou permitida a utilização dos territórios e recursos por parte das
comunidades tradicionais brasileiras (Diegues & Vianna, 1995).
No ano de 2000 é criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que será tratado posteriormente nesta
dissertação. No ano seguinte, foi criada a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Em 2004 foi criada
a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, alterada pelo Decreto
Federal de 13 de julho de 2006 para Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais visando o estabelecimento de uma política nacional e a definição conceitual oficial
das comunidades tradicionais (Kashiwagi, 2011). Em 2005 identifica-se a Convenção sobre a Proteção e
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais.
Por fim, em 2007, a partir do Decreto nº 6.040, é instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). Nela, pela primeira vez na legislação brasileira após o SNUC, é
oferecida uma conceituação oficial de Povos e Comunidades tradicionais, bem como de seu território.
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hegemônico) e assim despolitizando as lutas da sociedade civil e retirando do conceito o
caráter implícito da luta de classes e seus respectivos conflitos. É pelo fato destas ONGs se
tornarem propagadoras do discurso hegemônico que Fontes (2010) as considera, de maneira
geral, como aparelhos privados da hegemonia13.
A história da Força Sindical se repete com a Abong, que apesar de se dizer autora de
uma luta legítima precisa perpetuar os discursos de seus financiadores e também preconiza e
multiplica a ideia de gestão de conflitos. Fontes (2010) considera que a mercantil
filantropização dos movimentos sociais contribuiu para a segmentação do campo popular,
onde as organizações populares passaram a agir no rumo da inclusão cidadã. Mesmo que a
Abong, de certa forma, denunciasse o capital, ela necessitava do acesso aos recursos públicos.
Em suma, a mercantil filantropização, entre diversos outros aspectos, reduziu os trabalhadores
e suas demandas sociais ao que suas representações legais-oficiais optavam em discutir ou
direcionar suas ações, além de gerar uma tendência à fragmentação das lutas sociais
universais em troca de lutas pontuais e de benefícios imediatistas.
De maneira geral cabe aqui ressaltar que a discussão sobre a hegemonia se refere a
sociedade civil como palco da luta de classes e, por isso, ela sempre será um espaço de
conflitos. A democracia, neste sentido, apresenta, necessariamente, o aspecto da luta de
classes – e isso é o ser político da história. Assim, a luta não se dá fisicamente, mas, do
contrário, em um campo simbólico: a sociedade civil é o espaço do convencimento. As
pessoas mantém a ordem social porque são convencidas constantemente a aceitar ideias sobre
o funcionamento do mundo. A luta social, enfim, trata-se de um movimento pedagógico.
Este resgate histórico será importante para a análise posterior de diversos conteúdos
acerca da construção de políticas públicas e dos próprios movimentos sociais relacionados às
comunidades tradicionais e Unidades de Conservação.

1.1.4 A questão identitária na comunidade de Barbados

O município de Guaraqueçaba, área de estudo da presente pesquisa, fica localizado, na
porção norte do Paraná e possui 2.315,733 km² (Ipardes, 2012). No censo de 2010
Guaraqueçaba contava com uma população de 7.871 habitantes dos quais 2.683 residia na
13

Discorda-se parcialmente, aqui, de Fontes (2010) para quem todas as ONGs apresentam-se, indiferente ao seu
processo histórico de mobilização e de lutas, como aparelhos privados da hegemonia. Tal análise apresenta, a
meu ver, uma interpretação maniqueísta dos processos, uma vez que homogeneíza e considera despolitizado todo
e qualquer movimento que assuma tal categoria legal – como a própria autora lembra, a relação capitalista não se
resume a uma relação contratual – e, assim, dependem muito mais da maneira como a sociedade se relaciona
para produzir, dividir e consumir seus bens materiais do que com as formas legais de se organizar para isso.
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área urbana e 5.188 na rural. A população reduziu-se desde o censo anterior, realizado em
2000, quando somava 8.288 habitantes.
Registros históricos localizam temporalmente a ocupação do Paraná pelo homem do
sambaqui há 6.000 anos. Ainda hoje se encontram tais monumentos compostos por conchas
nas regiões estuarinas, não tendo sido esclarecido, ainda, os reais propósitos da construção
dos sambaquis (Pierri et al., 2006). De acordo com Bigarella (1999), a cultura do homem do
sambaqui já estava extinta quando da chegada dos europeus à região do litoral paranaense,
momento em que a ocupação se dava pelos índios Carijó que se relacionavam de maneira
direta com a costa, sobretudo através da pesca.
De acordo com Kuhn (2005) o início do processo de colonização se deu no século
XVI pelos europeus. No entanto, as significativas modificações antrópicas no município
tiveram seu início na metade do século XIX com a instalação de uma colônia suíça na Ilha de
Superagui.
Grande parte da literatura sobre a região tem tratado os grupos sociais do litoral norte
do Paraná pela identidade caiçara.
De acordo com Adams (2000) a origem do termo vem do tupi-guarani caá-içara, que
significa homem do litoral. Segundo a autora, esta expressão era utilizada por esses povos
para caracterizar um sistema de cercamento de peixes e, posteriormente, foi utilizado para
denominar os espaços reservados para o armazenamento das canoas e instrumentos de pesca.
Sanches (2004) defende a concepção de Darcy Ribeiro para quem os caiçaras, assim
como os caboclos e caipiras, consistem em sociedades com distinções culturais de sua origem
europeia, indígena e negra, onde cada uma delas passa a ganhar características diferenciadas
conforme o contexto geográfico, ambiental, regional e histórico.
Estudos focados na cultura caiçara existem a mais de 50 anos, fato que contribui para a
percepção da dinâmica desses grupos que passaram por diversos processos de transformação,
como a expansão do turismo, a especulação imobiliária e a criação de diversas unidades de
conservação (Rodrigues & Silva, 2011).
Existem também diversos estudos que definem os grupos tradicionais habitantes de
Guaraqueçaba a partir da denominação caiçara, como Lima (1996), Vivekananda (2001),
Guarido (2005), Rocha (2005), Martins (2006), Ramires et al. (2007), Kasseboehmer (2007),
Farias (2009), Limont (2009), Uejima (2009), Bazzo (2010), Silva (2010), Kashiwagi (2011),
Silveira-Junior & Botelho (2011) e Solá Pérez (2012), entre outros.
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Segundo o órgão gestor do Parque Nacional do Superagui em seu sítio oficial na
internet14, as populações do interior e entorno da UC denominam-se caiçaras. No entanto, o
órgão ressalta que em 2010 ocorreu um movimento local desses grupos para que fossem
identificados como pescadores artesanais.
A movimentação citada pelo ICMBio consistiu em uma cartografia social15 do Projeto
Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil (Almeida, 2010),
encabeçada pelo Movimento dos Pescadores Artesanais do Litoral do Paraná (MOPEAR) e
realizada na Vila do Superagui, uma das comunidades da região do Parque Nacional do
Superagui.
Um conceito de extrema importância para lançarmos o olhar à realidade da
comunidade de Barbados é o de identidade, conforme elucidado por Oliveira (1976). O autor
sustenta que diante de uma definição antropológica de identidade social, ela pode ser tanto
uma ideologia16 quanto uma forma de representação coletiva, sendo essa identidade inteligível
apenas dentro do contexto do sistema de relações sociais que a originou.
No mesmo texto Oliveira parte do pressuposto de que a identidade é sempre
relacional, formada por processos sociais, sendo conservada, transformada ou remodelada
pelas próprias relações sociais. A identidade surgiria da relação dialética entre indivíduo e
sociedade, dependendo da existência de outras identidades, se baseando em redes afetivas e
materiais de pertencimento. Assim como qualquer conceito, não se pode frigorificar o
conceito de identidade, visto que esta é sempre relacional, como exemplifica o autor ao
elucidar a noção de relações de identidade. Para ele, uma identidade existe sempre a partir de
uma relação. Ou seja, a identidade varia de acordo com os sujeitos envolvidos na relação de
identificação, existindo identidades complementares ou combinadas que se tornam inteligíveis
apenas em uma alteridade. Conclui-se, assim, que uma identidade surge sempre da relação de
dois agentes.
Em trabalhos de campo preliminares pude registrar depoimentos de moradores que
não concordaram com a cartografia social realizada nessa comunidade. Dentre os argumentos
utilizados estavam a não identificação com o conteúdo expresso na cartografia e na própria

14

Visualizado em maio de 2012 e disponível em http://www.icmbio.gov.br
Solá Pérez (2012) relata o processo da cartografia social em Superagui em sua dissertação de mestrado.
16
Para Oliveira (1976:40) ideologia “é um discurso coerente, construído para eliminar contradições
encontradiças no sistema social, ela possui uma natureza sistêmica, integrada, capaz de conter um “saber”
organizado (se bem que não-científico) para certos fins, sejam eles econômicos, políticos, estéticos [...]”. Ou
seja, as ideologias podem ser ou não conscientes, mas o mais comum é que sejam inconscientes. As
representações coletivas, por sua vez, “são sempre inconscientes, fracamente integradas e desprovidas daquele
caráter sistêmico inerente ao discurso ideológico”.
15
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identidade de pescador artesanal17. Embora o trabalho tenha sido focado nessa comunidade,
houve uma forte repercussão sobre ela em outras comunidades da região.
Desta forma, por considerar que não há um consenso acerca da identidade local e
levando em consideração as reflexões teóricas que indicam a complexidade de tal definição,
optei por não tomar de antemão uma dessas identidades. Ora, se a autoidentificação justificase como preceito básico para uma leitura mais condizente com a realidade social desses
grupos, apenas a partir dos discursos dos próprios envolvidos será possível tentar captar o real
sentido da identidade local.

1.2 Reflexões sobre o território

Boa parte da literatura sobre comunidades tradicionais aponta a impossibilidade de se
discutir identidade cultural dissociando-a da concepção de território (Mombelli, 2009). Dessa
forma, procuro abordar neste subcapítulo algumas concepções relacionadas a questões
territoriais que auxiliam em uma leitura sobre meu objeto empírico.
O território é um conceito acompanhado por um extenso debate acerca de seu
significado nas diferentes áreas do saber, visto a multiplicidade de sentidos que o mesmo
apresenta. Apesar da distinção entre espaço e território, diversos autores utilizam ambos como
sinônimos (Haesbaert, 2011).
De acordo com Raffestin (1993) o espaço teria um sentido mais vinculado a uma
noção, enquanto o território estaria mais próximo a um conceito sujeito a uma quantificação.
Para Santos (2006), o território é analisado como a consequência da sobreposição de “um
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem”
(2006:96). Para o autor, o território consiste numa identidade que advêm da relação da
população com o espaço material. Ele dá aos indivíduos o sentimento de pertencimento, sendo
a base de suas relações de trabalho, moradia e trocas espirituais e materiais da vida e que
também são influenciados por ela.
17

É importante atentar ao fato de que não se trata de uma crítica à cartografia social realizada nesta comunidade,
uma vez que o produto desta metodologia surge a partir da relação de pesquisadores com a própria comunidade,
definindo seus objetivos e prioridades em relação a este documento. Desta forma, sabe-se que o resultado deste
fascículo foi discutido e acordado entre os sujeitos que o demandaram. A repercussão gerada se deu em outras
comunidades, que não participaram do processo, mas que possuem interpretações de outras formas com que o
material poderia ser produzido. Não cabe aqui desqualificar a grande importância das cartografias sociais no
contexto de luta destas populações. As divergências relacionadas à identidade de pescador artesanal serão
abordadas ao longo desta pesquisa, não podendo ser questionada no contexto desta cartografia social em
especifico, uma vez que resultou do processo de autoidentificação da Vila de Superagui, a qual possui direitos
legais de assim fazê-lo. Esta informação é aqui discutida apenas pela sua contribuição para as discussões
posteriores realizadas em Barbados sobre sua própria identidade e representação social e territorial.
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Haesbaert (2011) alerta sobre a indispensabilidade de desconstruções acerca de
atributos territoriais, pois ainda que o território destaque as relações de poder, esse poder não
pode estar restrito à sua forma política estatal, visto a existência de múltiplos sujeitos do
poder e suas resistências. Outro fator é a indissociabilidade da materialidade econômicopolítica com a dimensão dos símbolos culturais. Por fim, o território não pode ser vinculado
apenas à ideia da imobilidade e continuidade espacial inerente à noção de limites e fronteiras,
tendo em vista a existência de territórios formados pelo e no movimento, com caráter
descontínuo.
Para Leite (1990) a noção de território define limites, sem, no entanto, restringir estes
limites apenas à terra, mas também os aspectos que exprimem ideias de pertença e que,
portanto, são reconhecidos pelo grupo em sua coletividade. Para a autora, o território é que
explicita um grupo em uma dimensão espaço/tempo, o que indica uma unidade na
diversidade.
Santos (1982), numa tentativa de captar a história do espaço associada à trajetória das
sociedades, conclui que não existe uma sociedade a-espacial, nem uma natureza a-social.
Pode-se apontar que o autor, de certa forma, ignorou determinações da natureza na vida
humana, mas sua teoria da Formação Sócioespacial contribui para uma interpretação do
território partindo da luta social pelo poder. A partir desta teoria é possível analisar a forma
com que as sociedades determinadas historicamente desenvolveram seus modos de produção
em seus territórios.
O conceito de formação socioespacial de Santos (1982) abarca a relação entre modo
de produção e formação social para o entendimento da realidade em seu movimento e
evolução. De acordo com o autor, a análise do modo de produção permite uma visão de
totalidade da sociedade, enquanto o lugar e momento histórico dão a visão de unicidade,
sendo ambos produto e fator que determinam e são determinados pela sociedade. De acordo
com Santos (1982),
Modo de produção, formação social, espaço – essas três categorias são
interdependentes. Todos os processos que, juntos, formam o modo de produção
(produção propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) são histórica e
espacialmente determinados num movimento de conjunto, e isto através de
uma formação social (Santos, 1982:14).
Destarte, a utilização e ocupação do espaço por uma sociedade moderna é determinada
por fatores sociais que transcendem o próprio lugar, bem como as estruturas e técnicas que
foram produzidas por sociedades anteriores neste mesmo espaço. Santos (2003) elucida que a
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relação entre homem e território depende também de fatores exógenos uma vez que
“atualmente as relações entre a sociedade e seu espaço-suporte não têm caráter privilegiado,
mas dependem de uma determinação externa que tem o domínio deste espaço, da
orientação de sua produção e do destino de seus habitantes” (Santos, 2003:138). Para o
autor o capitalismo globalizado se faz presente em cada local.
Partindo deste pressuposto, as relações sociais de locais específicos podem não possuir
autonomia completa sobre seus territórios, visto que estão inseridas numa sociedade
capitalista e, portanto, sofrem influências de determinações externas por parte do Estado ou
outros agentes. Santos (1997) ressalta que o homem e sua presença consistem em um fato na
Terra e que, portanto, “a ocupação que não se materializa é, todavia, politicamente existente”
(Santos, 1997:91). Desta forma, diante da lógica capitalista, todos os espaços no globo
possuem limites políticos e administrativos com donos, sejam eles o Estado ou propriedades
privadas. Esta estratégia de dominação territorial é realizada pelo Estado que, segundo Ianni
(1988), em uma leitura de Marx, é representado pela “‘colossal superestrutura’ da sociedade
capitalista, ao mesmo tempo que é o ‘poder organizado de uma classe’ social, a burguesia,
sobre as outras” (Ianni, 1988:36).
A privatização da terra é oficializada através do Estado, não levando em conta, muitas
vezes, grupos sociais culturalmente diferenciados que possuem lógicas de acesso “aos
recursos naturais [de maneiras] não mediadas exclusivamente pelo direito de propriedade ou,
mais precisamente, pela propriedade privada” (Almeida, 2008b, p.85).
Partindo de uma visão onde se entende que as distintas formas de utilização do
território dependem, dentre outros fatores, da cultura de cada grupo e lugar, torna-se
necessário abordar também a noção de territorialidade. Conforme Sack (2011), a
territorialidade está ligada às estratégias de grupos humanos de controle de pessoas e coisas
em uma área. Para o autor, ela é o “meio pelo qual espaço e sociedade estão intrinsecamente
inter-relacionados” (Sack, 2011:63). A territorialidade pode implicar em uma possível
classificação de áreas, em fronteiras estruturais, conceituais ou legais e/ou no controle ao
acesso delas ou de elementos em seu interior.
No campo antropológico a territorialidade é tratada como intrínseca a todos os grupos
humanos, tendo a dependência de circunstâncias sócio-históricas para a sua manifestação.
Todo território, portanto, é o resultado de processos políticos e sociais que demandam uma
abordagem histórica para a contextualização de sua defesa e reafirmação. A territorialidade
humana requer uma análise profunda de cunho etnográfico para identificar as particularidades
inerentes à diversidade de territórios (Little, 2002).

56

A análise da multidimensionalidade do poder no território leva ao entendimento de
que esse poder se dá de distintas formas, podendo ser político, econômico, simbólico ou até
mesmo natural (Haesbaert, 2011). No entanto, é importante destacar o papel do Estado e
outros agentes e projetos, em alguns casos, como agentes desterritorializadores das
comunidades tradicionais.
No contexto das comunidades tradicionais que têm seus territórios definidos como
Unidades de Conservação, a atuação do Estado pode implicar não somente em uma
desterritorialização em termos espaciais. Em alguns casos ele possibilita a permanência da
comunidade em seu território, mas impõe uma nova lógica de uso e conduta, fazendo,
portanto, com que diferentes territorialidades se sobreponham gerando conflitos. Tal situação
pode gerar não somente a mudança no modo de vida, mas também fazer com que os
moradores passem a desempenhar suas atividades na ilegalidade ou até mesmo migrarem e
abandonarem seus territórios.
A atuação de movimentos sociais que demandam o reconhecimento de outras
configurações de gestão da terra e seus recursos questionam a hegemonia da relação públicoprivada que legitima as atuais formas de propriedade. Tais movimentos estimulam a inserção
de novas formas oficiais de territorialização que reconheçam juridicamente os tradicionais
usos simbólicos e até mesmo econômicos do espaço por diferentes grupos socioculturais. Esse
reconhecimento formal ruma para uma mudança de paradigma do Estado ou outros agentes
enquanto territorializadores, com determinações de cima para baixo, para um Estado
reconhecedor dos movimentos de reterritorialização que valida suas lutas (Haesbaert, 2011).
Almeida (2008b) resgata a luta de diversos movimentos sociais e destaca que a partir
de 1980 diversos destes movimentos passaram a inserir em suas reinvindicações fatores
étnicos, critérios de gênero, aspectos de um comportamento ecológico mais consciente e uma
autodefinição coletiva. A luta pelo reconhecimento jurídico-formal de suas formas de uso da
terra se destacou, sendo que esses movimentos demandavam não apenas a concretização de
seus direitos territoriais mas também identitários. Neste sentido, Almeida (2008b) define a
territorialidade específica, que consiste em
Delimitações físicas de determinadas unidades sociais que compõem os
meandros de territórios etnicamente configurados. As “territorialidades
específicas” [...] podem ser consideradas, portanto, como resultantes de
diferentes processos sociais de territorialização e como delimitando
dinamicamente terras de pertencimento coletivo que convergem para um
território (Almeida, 2008b:29).
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Como já ressaltado em outra oportunidade, a relação homem-território é fundante em
certas culturas, não podendo se descolar estes dois aspectos. A luta por terra e por uma
territorialidade específica são dois processos distintos. A luta por uma territorialidade
específica implica na existência de laços culturais de determinado grupo que só fazem sentido
quando relacionados a um espaço específico (Martins et al., 2012).
Ao tratar sobre os conflitos dos cipozeiros de Garuva, Antunes (2011), salienta a
diferença entre a luta pela terra e pela territorialidade específica. Em entrevista a Martins et al.
(2012), ele argumenta que:
O cipozeiro quer o território, que é uma contextualização da cultura dentro de
um determinado espaço e que tem uma definição política de forma de uso, de
domínios técnicos, enfim. A discussão territorial vai mais longe, pois o lugar
não é qualquer lugar, é aquele lugar. Então a discussão vai para a
territorialidade específica, pois a comunidade tem o direito de autodefinição
cultural.
Pode-se concluir a partir deste conceito que o território pode, ao mesmo tempo,
produzir e ser produzido por um grupo social determinado. É a partir desta noção que se pode
compreender melhor uma das facetas dos conflitos socioambientais que vem sendo
explicitados em diversas pesquisas sobre comunidades tradicionais no Brasil, inclusive no
caso da comunidade de Barbados.

1.3

Áreas naturais protegidas: espaços protegidos de quem, por quem e para quem?

Dedico este subcapítulo para discutir alguns aspectos essenciais, em minha visão, para
a compreensão sobre a ideia de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de que
forma a discussão sobre as comunidades tradicionais aparecem neste mecanismo. Cabe
discutir, também, ainda que brevemente, a distinção entre conservação e preservação que
permeiam este sistema.
O movimento ambientalista no Brasil e no mundo influenciou de maneira direta na
criação de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação no Brasil.
Leis & D’amato (1995) identificam, a partir de uma periodização, que o
ambientalismo nos anos 1950 tinha como característica o viés científico, quando surge a
preocupação por parte de cientistas com as questões ecológicas num contexto global. Na
década de 1960 o movimento passa a ser marcado pelo inicio da participação das
organizações não governamentais. Em 1970 ocorre a institucionalização do ambientalismo,
tendo como marco a Conferência de Estocolmo em 1972, destacando a preocupação
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governamental e da Igreja Católica. Nesse período constata-se a criação de diversas agências
estatais relacionadas ao meio ambiente. Nos anos 1980 a participação dos partidos verdes
aumenta e destaca-se a Comissão Brundtland que, desde 1983, discute a temática e publica,
em 1987, o Relatório de Brundtland com o conceito de desenvolvimento sustentável. Os anos
1990 são marcados pela inserção do setor empresarial visando a valorização de seus produtos
e serviços a partir de um marketing ambiental.
A associação dos problemas ambientais aos problemas socioeconômicos é incorporada
ao movimento ambientalista brasileiro na década de 1990, fazendo com que um
desenvolvimento sustentável que considere essas questões de cunho social passasse a ser o
paradigma do movimento ambientalista (Montibeller-Filho, 2008).
Para a eficácia das ações na área ambiental, torna-se uma estratégia necessária a
incorporação global de uma política ambiental, tendo em vista que os problemas, em grande
parte das vezes, não se restringem às fronteiras geopolíticas. Tal necessidade se torna um
contratempo, visto que a cooperação internacional é permeada pelos interesses individuais de
cada país que, muitas vezes, busca politicamente vantagens de exploração em outros países
(Montibeller-Filho, 2008).
O histórico de criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação no Brasil
ocorreu em consonância com a incorporação desse modelo por diversos países de diferentes
regiões do mundo, bem como sua relação com as categorias de conservacionismo e
preservacionismo.
Dentro do contexto das áreas naturais protegidas, identificam-se autores que
contribuíram para a discussão a partir de um levantamento histórico sobre a criação e
especificidades dessas áreas, como Dean (1996) e Diegues (1998, 2004). A partir de suas
análises esses autores demonstram que a proteção sempre esteve aliada à ideia de poder.
Sarkar (2000), no entanto, entende que as causas da criação de áreas naturais
protegidas, como os Parques Nacionais, ocorreram tanto por questões amplas referentes à
industrialização quanto por pequenas ações referentes à caça e extração de recursos naturais
por parte da sociedade. O autor pensa a questão das Unidades de Conservação no contexto
indiano a partir das distinções entre biologia da conservação e ecologia social, demonstrando
suas visões opostas em relação a um mesmo objeto e apontando de forma otimista as
possibilidades de ambas, dialeticamente, se complementarem rumo à concretização de um
objetivo em comum.
A partir do histórico da gênese e evolução dessas áreas, identifica-se a desvinculação
de uma função social para essas áreas e a priorização de uma imagem de mundo selvagem,
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analisada por autores como Gomez-Pompa & Kaus (2000) que questionam a formação de um
padrão ocidental de conservação que não considera as populações. Sobre a noção de vida
selvagem, também denominada como “wilderness”, Gomez-Pompa & Kaus (1992) ressaltam
que este entendimento de uma terra intocada é uma visão da população urbana que está longe
dos ambientes que lhe fornecem recursos, sendo esta percepção oposta a dos pequenos
agricultores e indivíduos que, em geral, utilizam a natureza para moradia e como fonte de
sobrevivência. Desta forma, a palavra conservação não faria nem mesmo parte de seu
vocabulário, tendo em vista que essa população já teria incorporado o conceito em seu modo
de vida.
Camargos (2008), por sua vez, faz uma análise sobre a função social das áreas naturais
protegidas a partir de fotografias do Yellowstone, o primeiro Parque Nacional registrado no
mundo. Colchester (2000) realiza uma revisão sobre a ideia de domesticação do mundo
selvagem que sempre foi considerado como a antítese da civilização. O autor explana sobre a
evolução dessa percepção e os impactos sociais intrínsecos a ela, trazendo diversos exemplos
atuais através da aplicação de Unidades de Conservação pelo mundo.
Guha (2000) denuncia o antihumanismo nas áreas naturais protegidas, mostrando o
potencial das mesmas em se conformarem em grandes negócios a favor do capital. O autor
aponta que os cinco maiores grupos que estimulam a conservação da vida selvagem em países
de terceiro mundo são primeiramente os moradores das cidades e turistas estrangeiros com o
fim de lazer, o segundo seriam as elites governamentais que adotam a conservação de
determinadas espécies como símbolos de prestígio nacional. O terceiro grupo é formado pelas
organizações ambientalistas internacionais que passam a “educar” os indivíduos, em seguida
os funcionários dos parques e, por fim, os biólogos em prol da proteção da vida selvagem a
favor da ciência. Ao apontar esses cinco grupos, Guha destaca que todos eles consideram as
comunidades locais um entrave para seus interesses.
Neste sentido o autor denuncia muitas visões, sobretudo de biólogos (uma parte deles)
que partem de uma percepção autoritária e extremista para formar opiniões da população em
geral, bem como para tentar convencer essas comunidades locais de que apenas esses
profissionais sabem o que é melhor para o destino desses espaços.
Autores como Junior, Coutinho & Freitas (2009) trazem detalhadamente as
características do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, diferenciando as suas
categorias diante das divisões principais entre Unidades de Proteção Integral e as de Uso
Sustentável.

A partir dessa diferenciação, os autores trazem uma explanação sobre os
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conflitos provenientes de cada uma dessas categorias, salientando também essa temática a
partir do viés das comunidades tradicionais e seus processos territoriais.
Diversos são os autores que acreditam na necessidade de adequações do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) no que se refere às restrições de uso e ao
planejamento e gestão das áreas em si. É o caso de Sachs (1997), que sustenta que as áreas
naturais protegidas não podem mais ser administradas como se o intuito dessa proteção fosse
mantê-las paradas no tempo. É neste contexto que entra a proposta de ecodesenvolvimento,
representando uma das alternativas para o local, discutindo elementos como o tamanho,
configuração e real necessidade de proteção e isolamento de certas áreas. O autor ressalta que
se deve ter uma percepção mais clara sobre o papel das áreas naturais protegidas no que diz
respeito à ocupação territorial. Diz ainda que o planejamento dessas áreas deve ser realizado
tendo em vista o uso múltiplo do solo e seus recursos. Como Sachs destaca, o que tem
acontecido é uma tradução da essência da subsistência como sinônimo de destruição da
floresta. É esta visão dicotômica entre homem e natureza que acabou por considerá-lo como
contrário à natureza resultando em processos conflitantes, como alguns casos referentes ao
SNUC.
A problemática no contexto brasileiro se faz principalmente pelo fato de grande parte
das áreas naturais protegidas terem sido estabelecidas em áreas com ocupação humana
anterior a esse processo, com o agravante de que muitas dessas ocupações se dão por
comunidades tradicionais que, muitas vezes, contribuem de maneira decisiva na conservação
da biodiversidade de sua região (Diegues, 2000; Arruda, 1997; Diegues & Viana, 2004;
Santilli, 2007).
Muito antes da criação do modelo predominante de áreas naturais protegidas, ações
isoladas de proibição de certas condutas em relação à natureza e seus diversos componentes já
existiam de diferentes formas em diversos países. Na época do descobrimento do Brasil, por
exemplo, as Ordenações Afonsinas que vigoravam em Portugal definiam o corte de árvores
frutíferas como crime de injúria ao rei. Em 1521, as Ordenações Manuelinas também
proibiam a caça com instrumentos que causassem dor aos animais capturados e determinavam
como castigo aos criminosos que cortavam árvores frutíferas que valessem mais de trinta
cruzados, o exílio no Brasil (Migliari Júnior, 2004).
Vianna (2008) destaca a existência de parques como os de caça, que funcionavam
como reservas de recurso para uso lúdico das elites da época. Apenas em 1872 é criado nos
Estados Unidos o Parque Nacional de Yellowstone, que se tornou a referência da política de
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criação dessas áreas naturais protegidas de grande extensão territorial (Diegues, 1994; Vianna,
2008).
A partir do modelo Yellowstone, diferentes países buscaram estabelecer seus próprios
sistemas de áreas naturais protegidas, o que resultou na utilização de cerca de 140 tipologias
distintas para a definição dessas áreas e seus objetivos (Vianna, 2008). Isto, em teoria, pois na
prática o que se detecta em grande parte dos países é uma adaptação do modelo estadunidense
de proteção à vida selvagem em áreas de ocupação humana que, por sua vez, são identificadas
como contrárias aos objetivos de proteção desses espaços (Diegues & Viana, 2004).
A grande discussão em relação à multiplicação de áreas naturais protegidas que se
inspiram no modelo estadunidense é a da utilização de parâmetros baseados em ideias
conservacionistas ou preservacionistas para fazê-lo.
O pensamento preservacionista teve como expoente John Muir (1838 – 1914), com a
valorização de ideias de implantação de parques nacionais para permitir o acesso das futuras
gerações à vida selvagem através da proteção da natureza. Nesse pensamento a relação dos
homens com esses espaços protegidos se daria apenas para atividades de lazer vinculadas à
observação da paisagem (Franco & Drummond, 2009).
O aproveitamento racional dos recursos de maneira criteriosa para suprir não apenas as
necessidades das futuras gerações, mas para melhor distribuí-los para toda a população
humana atual, era a ideia central do conservacionismo de Gifford Pinchot. Para ele, o
conservacionismo tinha como princípios norteadores: a utilização dos recursos pela atual
geração com vistas ao desenvolvimento; a garantia para o uso dos recursos pelas futuras
gerações a partir da prevenção do desperdício; e a utilização dos recursos naturais no intuito
de beneficiar a todos e não a uma pequena parcela da população (Franco & Drummond,
2009).
Júnior, Coutinho & Freitas (2009) destacam a importância do conceito de território ao
concordar com a ideia de proteção vinculada ao controle de espaços de poder como as áreas
naturais protegidas pelas classes dominantes. Essa noção de proteção perpassa a conotação
gerencial do espaço no século XIX como forma de controle, a paisagem como patrimônio
coletivo e representação do mundo selvagem entre o final do século XIX até meados do
século XX e, a partir disso, a noção de proteger para garantir para as futuras gerações. No
século XXI a questão central da proteção seria a possibilidade de manter a biodiversidade.
O Parque Nacional de Yellowstone é um marco da ideia preservacionista. No entanto,
Camargos (2008) sustenta que a imagem atual que se atribui ao intuito da criação do parque
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não condiz com seu real objetivo de conservação da natureza e do uso social do parque18.
Baseado nas fotografias do período de estudos referentes à área, a autora argumenta que o
parque tinha o fim de proporcionar o amadurecimento mental e físico da sociedade a partir do
uso do mesmo. Foram concedidas autorizações para a construção de hotéis, entre eles alguns
com objetivo de tratamentos de saúde nas aguas termais do parque. Tais atividades
atenderiam o que se tornou o lema do parque: “Para o benefício e o prazer das pessoas”
(Camargos, 2008:58).
Essa distinção conceitual entre conservação e preservação permeia até o tempo atual
as discussões sobre as áreas naturais protegidas, visto que o modelo preservacionista, em
muitos países, só é possível através da retirada das populações de seus territórios
tradicionalmente ocupados. Apesar da contribuição do pensamento preservacionista no
contexto de seu surgimento (com a expansão da industrialização), o mesmo deixa de se
preocupar com as questões sociais intrínsecas à realidade atual. Alguns autores, como Júnior,
Coutinho & Freitas (2009), destacam que muitas das críticas à “importação” desse modelo
viriam do etnocentrismo e imperialismo de uma política de proteção do mundo selvagem que
confere aos países ricos um status luxuoso enquanto deixa como marca aos países pobres um
modelo prejudicial e inacessível.
No Brasil, a primeira referência sobre algo como os parques nacionais foi no Código
de 1934, com definições ambíguas e a possibilidade de extração de recursos florestais e o
desmatamento. Ainda que com essas ressalvas, o código atuava em oposição à privatização
excessiva do uso da terra. A lei não teve sucesso em quesitos práticos, visto a não contratação
de guardas florestais, a ineficiência por parte dos municípios na criação de comissões de
consultoria florestal e a falta de funcionários para a fiscalização das derrubadas de árvores por
parte de proprietários de terras (Dean, 1996; Creado, 2011).
O primeiro Parque Nacional brasileiro, o de Itatiaia – RJ, é criado em 1937 com foco
na valorização estética e científica, como determinado na Constituição de 1937
(Creado,2011).
A atuação da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN) é de
grande importância nesse contexto, visto que foi uma das primeiras instituições de maior
representatividade acerca das questões ambientais no Brasil e teve participação direta e
indireta na criação de Unidades de Conservação. A FBCN foi uma das responsáveis pela
18

A partir da análise das 122 fotos do período da criação do Parque Nacional de Yellowstone, Camargos (2008)
identifica imagens de caçadores retirando o couro de suas caças com legendas positivas em relação à atividade
desempenhada por esses sujeitos. A autora levanta a possibilidade da caça ter sido considerada como atividade
normal e não degradante no contexto da época.
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incorporação da concepção preservacionista no Brasil, mesmo que a partir de um discurso
conservacionista. Identifica-se uma confusão acerca da essência desses pensamentos e na
utilização dos termos em documentos oficiais e, até mesmo, em trabalhos científicos. O
objetivo da FBCN era a conservação dos recursos, mas para isso apregoava a necessidade da
criação de espaços reservados onde o uso humano seria para a pesquisa científica e
contemplação estética (Franco & Drummond, 2009).
A história do planejamento territorial nacional teve uma abordagem política
desenvolvimentista, o que implicou em uma demora na adoção de preocupações ambientais
nos grandes projetos nacionais. Apesar de leis isoladas que regulavam o uso de alguns
recursos específicos, os planos estatais nacionais (de 1956 a 1985) tiveram como foco central
a urbanização e a industrialização do país, concebendo a integração territorial como sinônimo
da soberania nacional (Ministério da Integração Nacional, 2006).
Uma das preocupações políticas da época do golpe militar de 1964 se relacionava ao
patrimônio nacional e sua proteção. A influência estrutural do capital global que começava a
ganhar nuances de um ambientalismo protecionista resulta na adoção de instrumentos legais
sobre os recursos florestais brasileiros.
Em 1967 surge a lei nº4.771 sobre o novo Código Florestal, com novas especificidades
em relação aos diferentes tipos de categorias de áreas naturais protegidas. A falta de planos de
manejo dificultava a eficácia dessas áreas. Apenas em 1979 é publicado o primeiro plano de
manejo sem poder de lei através do Regulamento dos Parques Nacionais, que passava a exigir
a elaboração do Plano de Manejo para todos os Parques Nacionais, com zoneamentos de uso
desses espaços segundo técnicas de planejamento ecológico (Creado, 2011).
Em 1982, o documento proveniente da II Etapa do Plano do Sistema de Unidades de
Conservação para o Brasil define os objetivos da conservação no país e os critérios técnicos e
científicos para a escolha das áreas que seriam criadas. Com a Constituição de 1988 a
preocupação em relação aos elementos naturais e sociais dos diferentes biomas brasileiros
passa a ser intensificada. Um ano depois a fusão entre Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF), Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA),
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e Superintendência da Borracha
(SUDHEVEA) resulta na criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), que herda os problemas de cunho filosófico e estrutural de
tais instituições (Creado, 2011).
De acordo com a autora, a questão da presença humana no interior ou entorno dos
parques passa a ser incorporada nas discussões no Congresso Mundial de Parques. Em 1978, a
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UICN propõe a uniformização das categorias e revê sua proposta em 1994. No Brasil, no
entanto, é a lei federal nº 9.985 de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, que regula os critérios e normas de implantação e administração dessas áreas.
Tal termo, “Unidades de Conservação”, é uma criação brasileira utilizada justamente para
identificar sua diferenciação em relação aos demais modelos (Creado, 2011).
Foi durante o demorado processo de criação da Lei do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (1992 a 2000) que o conflito entre as correntes preservacionistas e
conservacionistas foi intensificado. A falta de consenso sobre a permanência das populações
humanas nas UCs resultou na retirada do SNUC das áreas protegidas regidas pelo Código
Florestal de 1965 como Reserva Legal e áreas de Preservação Permanente (Franco &
Drummond, 2009).
A divisão de categorias de uso sustentável e de proteção integral no SNUC foi uma
tentativa de agradar ambas as correntes. No entanto, as discussões perduram visto a
insatisfação de grupos socioambientalistas.
A versão inicial do anteprojeto do SNUC concebia a hierarquização entre os dois
grupos de categorias tornando as de proteção integral como superiores. O texto teve um
substitutivo preliminar em 1994 (Creado, 2011).
Creado (2011) traz detalhadamente todo o processo de criação do SNUC e identifica
que a questão das populações tradicionais em Unidades de Conservação ainda não apresenta
consenso. Ao longo das discussões do SNUC, os sujeitos envolvidos na elaboração do texto
destacam a importância do tratamento diferenciado entre a ocupação humana de maneira geral
e a ocupação por comunidades tradicionais. A maior dificuldade estava em conseguir elaborar
uma definição sobre comunidades tradicionais que não possibilitasse a incorporação de
grupos pobres que se auto-identificassem como tradicionais. O artigo 56 do capítulo VII, que
garantia a possibilidade de alteração de categoria caso houvesse população tradicional na UC,
bem como o inciso XV do artigo 2, que definia populações tradicionais, foram vetados da
versão final do documento. Tal tentativa buscava solucionar os conflitos evitando o
pensamento de que o SNUC objetivava fazer reforma agrária ao invés de proteger
integralmente o patrimônio nacional.
Posteriormente, os próprios envolvidos na elaboração do projeto perceberam a
importância de assimilar a ideia de que as populações tradicionais já viviam em seus
territórios antes do surgimento dessas áreas e que retirá-las desses espaços poderia acarretar
problemas sociais ainda maiores (Creado, 2011).
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O artigo 28 do SNUC estabelece a limitação das atividades nas categorias de proteção
integral até a elaboração do Plano de Manejo. Tais atividades só podem ser efetivadas com a
condição de manter a integridade dos recursos que se deseja proteger e de assegurar os meios
para a satisfação social, cultural e material das possíveis comunidades tradicionais residentes
em seu interior (Paragrafo único do Art.28 da Lei nº 9.985 de 2000).
O artigo 49, por sua vez, determina que as comunidades tradicionais em UCs de
proteção integral sejam indenizadas, compensadas por benfeitorias ou realocadas em local
determinado por acordo entre o Poder Público e as mesmas. O capítulo IX do decreto federal
nº 4.340 de 2002 passa a especificar alguns dos artigos do SNUC, definindo que: só seriam
indenizadas as comunidades que já residiam na UC na data de sua criação; que os valores de
indenização poderiam ter descontos das benfeitorias que o Poder Público investisse nos
reassentamentos; que estava assegurado o acesso por parte das populações aos recursos
necessários à sua subsistência e modo de vida.
Creado (2011) demonstra a carência de estudos para a criação de diversas UCs de
proteção integral em áreas já habitadas. A autora realizou entrevistas com alguns cientistas e
políticos envolvidos com a elaboração do SNUC. O cientista Carlos Alfredo Joly ressalta em
seu depoimento para Creado (2011) que a maior parte das UCs teriam sido criadas a partir de
mapas, sem uma base de dados sobre as áreas e ignorando diversos fatores importantes na
realidade local. Ainda para o cientista, muitas das UCs não possuíam justificativas para sua
criação, nem diante do ponto de vista biológico.
Diversos autores acreditam que as áreas naturais protegidas são estratégias de controle
territorial proporcionadas por normas e dinâmicas de uso e ocupação impostas (Budakian,
Moura & Silva, 2011). A declaração de Bariloche (2007) sustenta que a visão latinoamericana de áreas protegidas considera esses territórios como uma estratégia dos países para
seu crescimento e desenvolvimento, sendo uma das mais importantes alternativas de proteção
do patrimônio natural.

1.4 O contexto político implícito nos conflitos socioambientais

Os conflitos socioambientais identificados em Barbados e região através da literatura
levantada e de depoimentos de moradores em trabalhos de campo preliminares referem-se à
incompatibilidade de interesses sobre o mesmo espaço. A comunidade busca a sua reprodução
plena em seu território tradicionalmente ocupado de acordo com sua cultura, enquanto os
gestores da UC desejam a efetivação dos objetivos de conservação definidos na criação desta
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área. Nesse sentido, cabe aqui uma contextualização sobre como os conflitos socioambientais
têm sido tratados na literatura.
Antes de mais nada cabe ressaltar que alguns autores tratam a ideia de conflitos
socioambientais a partir do conceito de questão ambiental, que segundo Lima (1999) consiste
no “conjunto de contradições resultantes das interações internas ao sistema social e deste
com o meio envolvente” (Lima, 1999:135). Ou seja, a questão ambiental se refere a relação
do modo de produção com a região do espaço que ele se encontra, o que nos leva a conclusão
de que a questão ambiental não se refere isoladamente ao quadro natural e, portanto, pode ser
interpretada como uma questão socioambiental.
Diferentes perspectivas interpretativas são utilizadas para compreender como se
desenvolve processualmente esta questão. De acordo com Souza-Lima (2004) existem três
interpretações econômicas distintas que tem influenciado a discussão e aplicação de
instrumentos voltados à questão ambiental: a Economia Ambiental, a Economia Ecológica e a
Economia Política. A primeira, inspirada na economia neoclássica, afirma que a natureza é
valorada estritamente a partir de valores econômicos, sendo todo tipo de impacto compensado
a partir de pagamentos financeiros (como é o caso do pagamento por serviços ambientais).
Esta interpretação pensa na economia como algo isolado do espaço em que está inserida. A
segunda se embasa na termodinâmica, pressupondo que o sistema econômico sempre vai
trazer prejuízo às relações externas ao sistema de produção material. Esses prejuízos, por sua
vez, devem ser compensados ou evitados a partir de técnicas e tecnologias adequadas. Para
Souza-Lima (2004), ambas as interpretações ignoram relações sociais, sendo, por isso,
insuficientes para compreender e solucionar a questão ambiental. A última interpretação, a
Economia Política, apregoa que a questão ambiental é oriunda do próprio modo de produção
capitalista, ou seja, a maneira como as pessoas produzem, distribuem, trocam e consomem sua
produção material determina a questão ambiental, sendo a modificação destas relações sociais
um caminho para solucionar a questão ambiental, não bastando, tão somente, encontrar
alternativas e interpretações no fundamentadas em um sistema técnico ou físico-energético.
Para Acselrad (2010a) os movimentos sociais que interagem com a questão ambiental
podem ser divididos em dois grupos distintos: os que possuem uma visão instrumentalista da
problemática e os contra-culturalistas, que almejam uma alteração nas relações sociais. À
título de exemplificação quanto a uma visão instrumental da questão ambiental, pode-se citar
o próprio desenvolvimento sustentável que, ao se embasar na economicização dos recursos
ambientais sugere soluções técnicas para solucionar a questão. Acselrad (2006) cita como
exemplo de uma visão contra-culturalista, o movimento por justiça ambiental, que visa a
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alteração das relações sociais de produção a fim de obter um controle e uma apropriação mais
igualitária dos recursos naturais.
As relações de poder são facilmente identificadas quando se lança o olhar para a
concepção e a forma de utilização da natureza pelo homem. Devido ao intenso processo de
tecnificação, a natureza tem passado por uma artificialização, humanização, sendo cada vez
mais culturalizada (Santos, 1997).
O conceito de natureza é resultado de uma representação simbólica do homem. Ao se
transformar, como consequência das exigências que a natureza impõe, o homem passa então a
inventar um plano onde ele mesmo se reformula em consonância com a transformação da
própria natureza (Damatta, 1984).
Algumas literaturas sobre comunidades tradicionais em UCs abordam esta questão
pelo viés dicotômico da relação entre sociedade x natureza. É necessário ressaltar, no entanto,
que esta “sociedade” que aparece neste contexto como algo homogêneo não pode ser
interpretada desta forma, a partir de uma neutralidade política. Analisar a forma como a
sociedade se apropria da natureza é identificar, também, as formas de apropriação desigual do
território por diferentes grupos em uma mesma sociedade. Muitas das transformações da
sociedade advêm do desenvolvimento técnico que permite o uso dos recursos como forma de
domínio em relação aos próprios recursos ou a outros grupos sociais, ao passo que não há
técnica que se desenvolva independentemente de uma intencionalidade humana de ordem
política.
Embora a cultura dê à sociedade um caráter diferenciador entre os diversos grupos
sociais existentes, alguns autores se dedicaram ao estudo, de maneira mais generalizada, de
como se deu a relação das sociedades com a natureza ao longo do tempo.
Henrique (2009) traz uma periodização das formas de relação entre homem e natureza
a partir de uma leitura da filosofia da natureza e da geografia baseadas nas ideias ocidentais e,
portanto, hegemônicas. O autor identifica a natureza como metáfora, quando a natureza
determinava o homem e era dado a ela um ar de divindade e superioridade e, como
metonímia, referindo-se aos múltiplos sentidos vinculados à palavra. Este levantamento é
realizado no intuito de fornecer um panorama geral, destacando a necessidade de uma análise
mais aprofundada da relação de cada grupo que se deseja compreender de maneira mais
detalhada.
Com a adoção da concepção de território já não existe mais um espaço livre de
intencionalidades que não seja conhecido e oficialmente pertencente a algum grupo humano.
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Ainda que exista um espaço “não ocupado” o mesmo sempre estará dentro de fronteiras
políticas. A não utilização desses territórios passa a ser uma decisão humana.
As formas de relações sociais são diretamente ligadas às formas de produção
econômica e às técnicas que, por sua vez, possuem significativa influência da dinâmica do uso
dos recursos naturais. A apropriação da natureza pela sociedade capitalista se faz de maneira
desigual à medida que o homem busca suprir suas necessidades pessoais recorrendo às
técnicas complexas e ousadas que podem não condizer com os limites naturais de regeneração
da natureza. Outro fator importante a ser considerado é que diversas técnicas só são acessíveis
a uma pequena parcela da sociedade que detém os meios ou os recursos financeiros
necessários para produzi-las (Jesus, 2011).
Reduzir a discussão sobre a dinâmica da sociedade com o meio ambiente a partir da
interpretação do homem, de maneira geral, como ambientalmente degradador seria ignorar
desigualdades históricas como a luta de classes, bem como desconsiderar os fatores culturais
que agem como produtos e produtores de outras lógicas sociais.
A complexidade dessa relação exige uma relativização acerca da relação dos homens
para com eles mesmos em suas diferentes configurações sociais.
Acselrad (2010b) salienta a multiplicidade de sujeitos com convicções culturais e
apropriações materiais e simbólicas distintas, fazendo com que a desigualdade ambiental se
relacione e se sobreponha à desigualdade social. Não se pode pensar na relação entre
sociedade e natureza a partir de uma universalidade e do consenso, como hoje se identifica
nas discussões acerca da causa ecológica. É pertinente constatar que a questão ambiental
atualmente tem direcionado suas discussões para a necessidade de se economizar os meios, ou
seja, a forma com que os recursos naturais têm sido utilizados, tirando o foco central dos fins
pelos quais toda a matéria e energia são consumidos. Também se retira o foco da real causa da
crise: as relações sociais produzidas pela lógica capitalista.
A questão dos conflitos socioambientais, mais precisamente no que concerne aos
povos tradicionais, é configurada por diversos aspectos. Disputas territoriais de poder, de
regularização fundiária e livre acesso a determinados espaços ou recursos, de
reconhecimentos de saberes tradicionais associados à biodiversidade, de reconhecimento
enquanto grupos culturalmente diferenciados e de representatividade política enquanto
movimento social são algumas das facetas das lutas desses povos.
O conflito socioambiental se torna inevitável nesse contexto ao se considerar todo o
processo histórico de apropriação desigual da natureza, de expoliação, esquecimento e
silenciamento compulsório de grupos que não possuem como essência a lógica hegemônica
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de funcionamento de uma sociedade baseada em princípios individualistas e em poderes
associados ao capital.
Para Little (2001), os conflitos socioambientais podem ser definidos como disputas
entre grupos sociais devido às suas diferentes formas de relação com o meio natural. A
categoria socioambiental inclui a dimensão do mundo biofísico e seus ciclos naturais, do
humano e as estruturas sociais intrínsecas a ele e da relação entre eles. Para o autor existem
três classificações gerais em que os conflitos socioambientais podem ser divididos para
facilitar sua análise: 1- conflitos relacionados ao controle de recursos naturais; 2- conflitos
acerca dos impactos sociais e ambientais ocasionados pela ação do homem ou da natureza; e 3
- em torno da utilização dos conhecimentos ambientais (Little, 2001).
Mais especificamente sobre o viés territorial dos conflitos socioambientais Acselrad
(2010b) sustenta que o surgimento destes conflitos se dá quando
a legitimidade de certas formas de apropriação do espaço é contestada sob a
alegação da ocorrência de efeitos interativos indesejados de uma prática
espacial sobre outras. Denuncia-se, assim, a ausência ou a quebra de
compatibilidade entre certas práticas espaciais, colocando-se em questão a
forma de distribuição do poder sobre os recursos do território (Acselrad,
2010b:02).
A noção de ambientalização nas ciências sociais vem sendo utilizada como um
discurso ambiental genérico incorporado por grupos sociais diversos, ou como a adoção de
alegações ambientais visando justificar práticas políticas, institucionais e científicas. Devido
às diversas tentativas de definir práticas como ambientalmente prejudiciais ou benéficas,
diferentes grupos e agentes sociais acabam por ambientalizar seus discursos e contestar os
padrões de apropriação territorial e de distribuição do poder nesses territórios. Nesse
processo, constata-se a atuação de empresas que ambientalizam seu discurso - embora possam
agir preconizando justamente o oposto ao que apregoam - e acabam impactando socialmente
em ambientes urbanos com conflitos locacionais provenientes de aglomerações, infraestrutura, atuações de indústrias, ou em ambientes rurais onde atividades capitalistas se
expandem desestabilizando modos de vida tradicionais (Acselrad, 2010a).
Para Santos (1997) tudo o que existe no espaço é composto por forma e conteúdo. A
forma é tudo aquilo que é construído, artificialmente ou naturalmente, é o que existe
materialmente. O conteúdo é aquilo que é usado, ou seja, é a intenção da qual o homem se
apropria para fazer o uso dessas formas. Apesar de terem propriedades distintas, ambos
acontecem indissociavelmente. A forma é tudo aquilo que é fixo, enquanto o conteúdo tem o
sentido de fluidez.
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Tal concepção nos permite dizer que o fluxo existe produzindo o mundo, enquanto a
ausência da forma faria com que esse processo não se realizasse. Este processo inclui diversos
agentes sociais, pertencentes a grupos com intencionalidades diversas em relação ao espaço.
O conflito, portanto, torna-se característica facilmente identificável, visto a sobreposição de
interesses e territorialidades distintas num mesmo espaço.
Neste sentido, o Parque Nacional do Superagui é uma forma, dotada de um conteúdo
próprio delimitado por uma legislação específica e, sendo assim, o apresenta uma
intencionalidade política. Neste caso, a forma de um Parque Nacional vem associada a um
conteúdo onde não é permitida a presença humana. No entanto, existem iniciativas como o
Parque Nacional Peneda-Gerês19, único Parque Nacional de Portugal, onde a permanência é
permitida. Nesse Parque o poder de deliberação sobre os assuntos vinculados à região do
Parque dizem respeito, em primeira estância, aos gestores do Parque, e não ao município ou
Estado em que se encontra inserido, o que permite, por exemplo, a presença humana neste
espaço. Em suma, não é forma do Parque que impossibilita que seus moradores tenham
acesso ao seu território (uma vez que a forma é a mesma em Portugal ou no Brasil), e sim seu
conteúdo.
Outra questão importante a ser discutida é a do reconhecimento formal das
modalidades de uso comum entre diversos povos tradicionais em relação aos seus recursos e
territórios (Almeida, 2008b).
Quando se trata da questão do reconhecimento de propriedade do espaço, por
exemplo, o conflito se torna intrínseco à realidade vivida entre poder público e esses povos,
visto a incapacidade dos mesmos serem contemplados nas formas oficiais já consolidadas de
reconhecimento jurídico das formas de utilização do território (Almeida, 2008a; Campos,
2011).
Almeida (2002) discorre acerca da ineficácia dos sistemas cadastrais e censitários em
relação à diversidade étnica no que concerne ao seu reconhecimento e de suas formas de uso
da terra. É neste sentido que o autor introduz a discussão dos novos movimentos sociais e
suas características e formas de uso. Esses agentes passam a se portar a partir de uma
identidade coletiva, ou até mesmo mais que uma.
O aumento dos grupos autoidentificados que buscam soluções para essas questões
contribui para que a questão agrária torne-se ainda mais urgente e alvo de reformas que a
aproximem mais à diversidade brasileira. As políticas ambientais e agrárias, para o autor,
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precisam incorporar esses grupos em seus processos visto que “não há ação sem sujeito”
(Almeida, 2002:122).
Acselrad (2010b) faz menção ao pensamento de David Harvey que denomina como
acumulação por espoliação o processo que desequilibra as condições de reprodução de
comunidades tradicionais e pequenos produtores com vistas a estimular o desenvolvimento
capitalista, como já ocorre no Brasil devido à sua expansão como exportador de commodities
para o mercado internacional.
As desigualdades na distribuição de recursos naturais e dos riscos de desenvolvimento
apontam para a hegemonia de certas categorias do pensamento que minimizam as relações de
poder, que deslocam o sentido da política para a economia e da discussão de direitos para a de
interesses. Destacam-se aqui os diversos processos de territorialização que vêm ocorrendo e
que consistem na luta pelo significado e apropriação do meio ambiente contra a apropriação
mundial pelo capital que faz com que territórios sociais passem a conformar-se em espaços
abstratos servindo ao capital (Zhouri & Oliveira, 2010).
Zhouri & Oliveira destacam os movimentos de resistência que através de ações
coletivas de cunho político incorporam questões étnicas, ecológicas e de autodefinição
coletiva aos processos de territorialização. Esses territórios sociais são domínios espaciais de
pertencimento que vão além das práticas de gestão cotidiana para serem utilizadas nos
confrontos com grandes projetos de desenvolvimento. Dessa forma, mapear os conflitos
ambientais implica também em levar em conta “a participação ativa dos sujeitos no exercício
político que lhes permite definir, nomear e destacar o caráter conflituoso das situações que
vivenciam no local” (Zhouri & Oliveira, 2010:448).
Identifica-se uma discrepância entre o espaço regulado pelo Estado através de suas leis
e o espaço da realidade, efetivamente vivido pelos grupos sociais. Diante da realidade das
UCs e das comunidades tradicionais, existem pelo menos duas territorialidades que incidem
em um mesmo espaço e que são, em certos momentos, contraditórias. O Estado tenta regular e
ordenar diante de sua própria lógica uma realidade já existente e consolidada pela lógica dos
povos tradicionais, somado a isso facilmente se identificam outras territorialidades como as de
ONGs e demais instituições presentes e atuantes na área. Este, por exemplo, é o caso do
município de Guaraqueçaba e suas diversas UCs.
Essa profusão de conceitos e ações demanda estratégias eficazes para a resolução
desses conflitos. Se instrumentos como o licenciamento ambiental visavam atender à crítica
ambientalista, também legitimaram a adoção de normas flexíveis que possibilitaram uma
antecipação das grandes empresas em relação aos impactos de seus empreendimentos

72

(Acselrad, 2010a). Através de medidas compensatórias empresas assumem responsabilidades
que teoricamente o Estado não deu conta de cumprir o que, para Acselrad (2010a),
desmobiliza a capacidade crítica da sociedade.
Através das medidas compensatórias criam-se padrões aceitáveis de impactos na
condição de se receber algo em troca. Os próprios processos de criação de UCs permitem a
utilização de recursos financeiros de grandes empresas através de licenciamentos ambientais
para a concretização de ações como as indenizações e realocação de populações do interior
das áreas protegidas. Como afirmam Zhouri & Oliveira (2010), as medidas compensatórias e
mitigadoras propostas por estudos de impactos ambientais acabam por traduzir custos sociais
e sentidos locais incomensuráveis em valor monetário.
Dessa forma, se torna “legalmente aceitável” que populações tradicionais deixem seus
territórios a favor do lazer das populações urbanas e do acesso das futuras gerações aos
recursos naturais. Algo que funciona numa espécie de premiação da urbanidade, validando o
modo de vida destrutivo e impactante (ambientalmente) da cidade, como se essas fossem
merecedoras de ter acesso a esses espaços, punindo as comunidades que anteriormente
habitavam os espaços preservados (muitas vezes ironicamente protegidos por elas) com uma
vida nos centros urbanos, o que contribui para o inchaço das aglomerações urbanas e
potencialização das desigualdades sociais.
Tais aspectos levantam questionamentos sobre as possíveis intencionalidades da
criação de áreas protegidas. Se o próprio contexto da criação dessas áreas ditava a
exclusividade da elite europeia na utilização dos recursos naturais, a opção de manter
intocadas certas porções da biodiversidade pode funcionar como instrumentos de reservas de
recursos para posterior exploração do capital. Tal concepção não desconsidera a luta
ambientalista na criação desses espaços, mas se todo espaço ganha uma perspectiva territorial
a partir do domínio e das relações de poder do homem sobre ele, não se pode deixar de lado a
ideia de que esses espaços só não estão sendo utilizados porque ainda não são objetivos do
capital.
Diante dessas relativizações cabe discutir o conceito de justiça ambiental trazido por
Acselrad (2010a). Tal noção contesta a má distribuição dos recursos naturais entre a
população, tanto no que diz respeito ao acesso quanto aos efeitos. Neste sentido cabe ressaltar
que tal concepção é permeada por relações de poder.
Um dos principais conflitos socioambientais identificados quando comunidades
tradicionais têm seus territórios delimitados como Unidades de Conservação é a criação, por
parte das polícias florestais e gestores das UCs, da imagem desses moradores como “cidadãos
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de segunda categoria”, sendo ilegais em suas terras. Tal realidade gera efeitos como a
migração que esses próprios agentes ambientais definem como “espontânea”. Embora não
haja, em alguns casos, a realocação direta das populações, muitas são obrigadas a romper com
atividades coerentes ao seu modo de vida para que os objetivos de proteção restritiva desses
ambientes se concretize. Tal fato leva parcelas dessas populações a uma migração para os
centros urbanos na busca de formas de sobrevivência, mas acabam se deparando com a
exclusão das periferias das cidades.
Um instrumento que tem sido utilizado visando registrar o discurso social de grupos
subalternos e suas formas de utilização de um território disputado material e simbolicamente
são as cartografias sociais. Para Acselrad,
A ampliação dos espaços e a diversificação das formas da representação
espacial, além da emergência de novas tecnologias e de novos “sujeitos
mapeadores”, deram lugar à constituição de um campo da representação
cartográfica onde se estabelecem relações entre linguagens representacionais e
práticas territoriais, entre a legitimidade dos sujeitos da representação
cartográfica e seus efeitos de poder sobre o território. Configuram-se políticas
cartográficas em que os mapeamentos são objeto da ação política, em um
contexto de instabilização das formas socioterritoriais afetadas pela
liberalização das economias (2010c: 09).
As cartografias sociais conformam-se como uma prática não estatal de mapeamento,
tirando o domínio da representação territorial do poder público que até então produziu
cartografias favoráveis ao modelo hegemônico capitalista. Estudos como o das cartografias
sociais possibilitam uma afirmação da identidade e das relações de grupos subalternos com
seus territórios. Acselrad & Coli (2008) chamam a atenção para a característica da cartografia
de reduzir a complexidade territorial para uma “extensão quantificada, limitada e controlada”
(2008:13) e que no processo de elaboração da mesma pode vir a ocorrer “uma disputa entre
distintas representações do espaço, ou seja, uma disputa cartográfica que se articula às
próprias disputas territoriais” (p.14), tendo em vista as diferentes concepções e formas de se
realizar esse trabalho por diferentes sujeitos.
Diferentes teóricos realizaram estudos em diversas regiões do mundo entre as décadas
de 1980 e 1990, época em que as cartografias passam ao controle da população, deixando de
conformarem-se em instrumentos exclusivos de especialistas. Tais estudiosos realizam suas
pesquisas pela perspectiva da cartografia crítica e do SIG social (Crampton & Kryeger, 2008).
Para Acselrad (2010c:10), as cartografias sociais são permeadas por tramas territoriais
com significativas influências do Estado. As tramas territoriais seriam redes de práticas
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culturais, jurídicas e políticas presentes no território. Por isso, segundo o autor, há uma
ambiguidade intrínseca aos mapeamentos participativos, já que essas iniciativas surgem
objetivando dar voz a grupos desfavorecidos, mas dependem da própria estrutura de poder
onde se inserem para a efetivação dessa ação.
Zhouri & Oliveira (2010) ressaltam que são os próprios sujeitos que constróem os
territórios tematizando suas diferenças e o sentido do enraizamento. Para as autoras os
movimentos sociais redefinem termos de luta, agindo a partir da resistência num processo de
autodeterminação sobre os territórios em contraposição ao discurso hegemônico. Desta forma,
esses sujeitos passam a retomar o controle de seus destinos.
O objetivo deste capítulo foi o de refletir sobre os múltiplos aspectos que envolvem a
temática. Pretendeu-se, sobretudo, analisar teoricamente as possíveis causas dos conflitos
socioambientais que envolvem comunidades tradicionais e Unidades de Conservação.
Diante deste levantamento teórico-temático pude identificar como a questão vem
sendo tratada pela literatura. Ainda que exista uma similaridade em grande parte dos estudos
de caso identificados, acredito que seja necessário ir além do que o resgate bibliográfico
indica. Não se pode homogeneizar os conflitos aqui discutidos como se todos eles
decorressem da mesma causa, eliminando os processos históricos específicos de cada
realidade. Considero que cada relação conflituosa entre UC e comunidade deve ser analisada
diante de sua experiência prática e, portanto, do seu caso concreto. Assim, o próximo capítulo
visa fornecer ao leitor as informações sobre o trabalho de campo desta pesquisa, que
fornecerão um panorama sobre as especificidades dos conflitos em Barbados.

CAPÍTULO II
O PROCESSO HISTÓRICO DA COMUNIDADE DE BARBADOS

O mundo é formado não apenas pelo que já
existe, mas pelo que pode efetivamente existir.
Milton Santos

Introdução

O presente capítulo visa familiarizar o leitor à área de estudo, apresentando suas
características gerais e demonstrando os caminhos por onde adentrei nesta realidade.
Após uma apresentação geral, passo a descrever a parte da realidade de Barbados a
qual me predispus a investigar. Os dados coletados em campo foram orientados pelas
perguntas norteadoras levantadas inicialmente. Dessa forma, este capítulo pretende
demonstrar de maneira empírica, apoiado nas experiências vividas nessa comunidade, como
se dá a formação sócioespacial e a reprodução física e cultural de Barbados, bem como as
relações entre ela e o Parque Nacional de Superagui.

2.1 A chegada

Chegar à Guaraqueçaba é uma atividade que demanda tempo. De acordo com o
Ipardes (2012), a distância da sede municipal à Curitiba, capital do Estado do Paraná é de
176,10 km. Existem dois acessos possíveis: o rodoviário, onde a partir de Curitiba o acesso é
feito pela BR 277, seguido da PR 411 (em direção a Cacatu) e por fim pela rodovia estadual
PR-405 (uma estrada conhecida pela baixa qualidade de sua infra-estrutura) e através das
barcas diárias com travessias de aproximadamente três horas, saindo do município de
Paranaguá (com destino ao centro de Guaraqueçaba, Vila de Superagui ou Vila das Peças).
Uma das características do Parque Nacional de Superagui são os seus múltiplos acessos, uma
vez que as comunidades estão distribuídas em diferentes regiões da área delimitada como
Parque.
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Em meio às várias comunidades de Guaraqueçaba está Barbados20, uma das
comunidades que tiveram seu território tradicionalmente ocupado delimitado como Parque
Nacional de Superagui, ou seja, uma UC de proteção integral e, portanto, de característica
restritiva em relação ao uso do espaço e seus recursos.
Para chegar à Barbados, além da barca até Guaraqueçaba ou Superagui, é necessário
percorrer outro trecho de barco, dessa vez uma embarcação menor à motor, o que demanda
um contato anterior com algum pescador local.21
O mapa a seguir apresenta os trajetos para a chegada em Barbados:
Mapa 3: Vias de acesso a Barbados

O caminho que sempre utilizei, por vantagens logísticas, foi a partir de Paranaguá. Por
ele a paisagem urbana e histórica dessa cidade logo vai dando espaço a uma enorme extensão
de manguezais ao longo das baías, fazendo o contraste entre os tons azuis do céu, os verdes
dos mangues e morros e a escuridão da água. Canoas, bateiras, voadeiras, botes e barcos

20

A comunidade de Barbados não possui o “s” em sua grafia oficial, sendo então Barbado. No entanto, optei por
utilizar o nome “Barbados” com o S, visando respeitar a maneira como os próprios moradores identificam sua
vila em seu cotidiano.
21
Existe a dificuldade de comunicação, tendo em vista que, em algumas vilas, a única forma de comunicação é a
partir de rádios amadores. Em Barbados, no entanto, os moradores contam com telefones celulares que
funcionam somente em alguns pontos da vila.
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coloridos de diversos tamanhos e estilos animam a baia e demonstram o modo de vida
predominante na região. Esporadicamente se notam pequenas vilas, além da grande
quantidade de animais que dão ainda mais cor e vida ao trajeto.

Imagem 1: Comunidade de Almeida
(Foto: Letícia Duarte, 2009).

Imagem 2: Comunidade de Guapicum
(Foto: Letícia Duarte, 2009).

Imagem 3: Pescadores de Ilha Rasa
(Foto: Letícia Duarte, 2009).

Imagem 4: Comunidade de Canudal
(Foto: Letícia Duarte, 2009).

Nas imagens acima, pode-se notar uma pequena amostra da paisagem local. Na
imagem 1, tem-se a cozinha comunitária da vila de Almeida, uma das comunidades mais
populosas da região com mais de 300 moradores. As cozinhas comunitárias22 estão presentes
em diversas comunidades, ainda que em algumas vilas elas não sejam utilizadas. Nelas,
diversas mulheres trabalham de maneira conjunta principalmente no período do verão, quando
vendem refeições para os turistas. Na imagem 2 está a comunidade de Guapicum, onde todos
os moradores pertencem à mesma família e enfrentam dificuldades em relação ao acesso à
saúde e alimentação, uma vez que os aspectos naturais impedem o cultivo de alimentos (por
se tratar de uma área muito próxima à água, estando suscetível à dinâmica das marés). É
comum nessa região encontrar comunidades como esta, com a ocupação muito próxima à
22

As cozinhas comunitárias foram construídas por projetos da Provopar (Programa de Voluntariado Paranaense).
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água, como é também o caso de Canudal, comunidade da figura 4, mas com a diferença de
estar localizada em uma área de morro. Por fim, a figura 3 apresenta dois pescadores
artesanais em suas canoas de pau único realizando suas atividades de pesca artesanal.
Os barqueiros conduzem as suas embarcações por caminhos que parecem até
invisíveis a quem não vive ou cresceu na região, uma vez que parecem ser impossíveis de
serem enxergados e decifrados pela falta de preparo dos visitantes23. A grande quantidade de
bancos de areia (também conhecidos na região como baixios), pedras, redes de pesca e outros
obstáculos tornam o caminho uma aventura que só termina com sucesso se guiada por mãos
experientes.

Imagem 5: Vista do Morro do Bronze, Comunidade de Poruquara (Foto: Raphael Dias, 2011).
Diversas são as histórias de naufrágios e acidentes, sobretudo nas barras do Superagui
e de Ararapira (localizada na face norte do Parque Nacional de Superagui, fazendo divisa com
o Estado de São Paulo). Não é preciso muito tempo de convivência com os moradores da
região para perceber o seu respeito e devoção em relação ao mar, sobretudo nos trechos das
barras e no “mar grosso”, como eles denominam a área do mar aberto.
23

O conhecimento local é um importante fator para o deslocamento sem qualquer aparelho tecnológico que
indique os possíveis obstáculos na agua, como pedras e baixios que se tornam invisíveis a quem não conhece a
região. Existem caminhos específicos e características do clima e de elementos naturais que apenas seus
moradores conhecem, sendo este saber uma característica valorizada entre os moradores, que julgam que alguns
pescadores são mais preparados ou não para se deslocar a certos lugares ou regiões.
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2.1.1 Minha porta de entrada

Meu primeiro contato com a região da baía de Laranjeiras e Pinheiros foi em 2008,
quando conheci a Vila das Peças, localizada na Ilha das Peças, e alguns de seus singulares
habitantes. Minha relação com a vila foi aprofundada pela elaboração do meu trabalho de
conclusão de curso em Turismo. Nesse momento, foquei meus estudos no turismo de
vivências a partir da ideia de turismo de base comunitária que vinha se consolidando no Brasil
e que já vinha ocorrendo, de certa forma, nessa região do litoral paranaense.
A partir desse contato com a Vila das Peças pude presenciar diversas manifestações
culturais que me dariam uma rasa noção do modo de vida caiçara. Rasa, pois devido a
complexidade dessa identidade, sua compreensão não se dá por completo, mas de maneira
parcial, levando em conta seu processo histórico, sua dinâmica no tempo e no espaço. Fiquei
impressionada, logo de início, com o engajamento político de alguns habitantes,
demonstrando fortes articulações comunitárias, principalmente em assuntos vinculados à sua
cultura e às restrições que esses moradores passavam em relação ao uso do seu território.
Logo fui convidada para participar de uma vivência muito conhecida pelos moradores
locais: a viagem de canoa. Idealizada e organizada por um nativo da região, tal viagem propõe
a seleção de projetos de pesquisadores, estudantes ou quaisquer indivíduos que desejam
realizar atividades que contribuam de alguma forma para a melhoria na qualidade de vida na
região e no reconhecimento dessas comunidades como tradicionais. Selecionadas as pessoas e
seus projetos, essa equipe (formada por 15 ou 20 participantes) percorre toda a região das
baías de Laranjeiras e Pinheiros.
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Mapa 4: Localização das comunidades da região de estudo

O meio de transporte é a canoa de pau único, tradicional entre os moradores da região.
São aproximadamente 200 quilômetros percorridos em uma média de 15 dias, visitando
grande parte das comunidades existentes ali e levando doações de roupas, material escolar e
outros itens. Os participantes passam a conviver com os moradores e, a partir das conversas e
auxílio em atividades diárias, melhoram sua compreensão do modo de vida local.
Esta vivência influenciou de maneira decisiva no meu olhar como pesquisadora para
essa região, bem como minha relação com os moradores.
Muitas foram as histórias que escutei antes e durante o percurso da minha primeira
viagem de canoa. Havia comunidades não muito abertas à entrada de visitantes, relatos de
abuso de poder por parte de fiscais ambientais, pesquisadores que se mostraram amigos, mas
que de alguma forma se aproveitaram do conhecimento tradicional para suas pesquisas e
nunca deram retorno ou, de alguma forma, prejudicaram as comunidades.
A chegada a partir das canoas possibilita que os moradores notem de longe que
visitantes estão se aproximando, o que, como dizem os moradores locais, já demonstra uma
certa proximidade entre eles e as visitas, que se predispõem a chegar até as comunidades de
maneira lenta e trabalhosa, da mesma forma como os moradores enfrentam seu dia a dia.
Logo no inicio percebi que aqueles homens e mulheres já estavam calejados, cansados dos
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rumos que a vida tomava naqueles lugares. Praticamente todos sabem a quem culpar e,
mesmo não sabendo, incorporam o discurso local predominante. O conflito com as diferentes
UCs da região era e continua sendo explícito, algumas com maior intensidade que as outras,
como é o caso do Parque Nacional de Superagui.
A partir dessa vivência busquei aprofundar a discussão com os moradores. Desde
então participei de outras viagens de canoa, mutirões em diferentes comunidades e visitas
mais curtas a alguns moradores em especial.
Ter conhecido a região e os moradores a partir dessa viagem foi o que propiciou a
intimidade e confiança na relação. Devido a atuação nas comunidades e a organização da
viagem de canoa, seu idealizador acaba tendo a função de um articulador local. Chegar com
ele funciona quase que como uma garantia de boas vindas, algo como um comprovante de que
essa pessoa que está ali, querendo conhecer sua vida, é confiável.
O ritmo lento e os desafios que a viagem impõe são sempre reconhecidos pelos
moradores que recebem o grupo em suas casas, o que os torna ainda mais próximos.
Outra vantagem de ter a viagem de canoa como porta de entrada consiste na própria
percepção regional que a vivência proporciona ao participante. Todas as comunidades
apresentam características únicas que as distinguem entre si, no entanto é possível
compreender a partir do momento presente, bem como por uma visão histórica, que essas
comunidades possuem um sistema próprio de relação entre elas e, de certa forma, se
complementam. Assim, limites políticos e administrativos, como os que se referem às áreas
das diversas UCs fazem menos sentido nas relações entre moradores que suas formas de
identificação próprias (diversos moradores não sabem especificar se suas vilas estão dentro ou
fora dos limites das UCs, nem diferenciar em qual unidade se encontram).
Participei, também, de algumas ações da Casa de Cultura Caiçara, instituição não
formalizada oficialmente, mas de certa forma atuante na região, mais especificamente em
Barbados. A Casa de Cultura Caiçara consiste em um espaço gerido conjuntamente por um
grupo de estudantes de diversas áreas do conhecimento de Curitiba e pela Associação de
Moradores de Barbados. O espaço consiste em uma casa utilizada para a organização de
eventos e reuniões locais. O objetivo do grupo é o de articular eventos, cursos, vivências,
roteiros de turismo de base comunitária e outras atividades que propiciem a valorização
cultural e geração de renda na comunidade.
Ainda que tenha realizado ações junto à Casa de Cultura Caiçara, tal participação se
deu, em sua maior parte, em atividades relativas ao planejamento e articulação do grupo a
partir de Curitiba. Tive poucos contatos com a comunidade de Barbados como representante
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da Casa. Tal contexto também influenciou na minha relação com os moradores, uma vez que
não me visualizavam como integrante deste grupo.
Nos anos de 2011 e 2012, me inseri na comunidade como pesquisadora, fato que
também interferiu diretamente no posicionamento das pessoas que ali estão perante a minha
figura e, da mesma forma, o meu posicionamento em relação a eles.
Fui acolhida gentilmente por uma família cuja matriarca é bisneta de Willian Michaud,
figura de grande importância histórica na comunidade. O fato de não haver pousadas na vila
proporcionou uma aproximação íntima sobretudo com esta família, seus familiares e vizinhos
mais próximos. Muitos dos dados coletados, das observações e vivências foram realizadas a
partir deste ponto etnográfico. Esta família é formada por 13 pessoas distribuídas em três
residências.
A principal forma de interação com os moradores se deu da mesma forma que antes de
estar diante daquela realidade como pesquisadora. Dividi momentos cotidianos participando
de atividades diárias junto aos moradores, como “desmariscar” siris e ostras, limpar peixes,
cortar lenha, roçar terrenos, acompanhar reformas de redes, barcos e construções de canoas.
No início foram vários os estranhamentos das pessoas em relação à minha pesquisa já que
todos ali estão acostumados com pesquisadores que passam pela vila com seus gravadores e
pranchetas, permanecendo apenas durante o dia, ou no máximo 2 ou 3 dias. Minhas estadias
prolongadas me inseriram aos poucos no cotidiano do universo local.
Tais vivências proporcionaram um olhar específico em relação ao local de estudo bem
como formou o olhar dos sujeitos que ali vivem sobre minha pesquisa e sobre mim.
Partindo do pressuposto de que não há neutralidade política ou científica, identifico
aqui o que considero minha visão do lugar de onde fala a pesquisadora. Ter sido apresentada à
comunidade por um nativo bem quisto pelas vilas, ter participado de viagens de canoa,
mutirões e pequenas viagens de visita às comunidades interferiram diretamente na construção
da minha relação com as pessoas. Como consequência disso, as discussões e abertura dos
sujeitos de pesquisa comigo foram permeados por esse contexto. Muitas das entrevistas
realizadas não serão publicadas, tendo em vista que tratam de assuntos delicados cujo
conteúdo os entrevistados preferiram confiar a mim para que eu entendesse o processo pelo
qual estão passando, mas que gostariam de não ver os assuntos divulgados.
Devido ao fato de já terem participado de outras pesquisas, alguns moradores
apresentaram discursos já preparados, como se já soubessem o que o pesquisador gostaria de
ouvir. Discursos relativos ao conflito com o Parque, quando coletados superficialmente,
demonstravam, de certa forma, uma apropriação por parte dos informantes do discurso dos
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próprios pesquisadores, utilizando argumentos que possivelmente foram reunidos a partir da
relação entre eles.
A permanência prolongada permitiu salvar o dito e o não dito. Participar de reuniões
comunitárias e entrevistas com os moradores proporcionou identificar discursos gerados para
essas intervenções, a convivência nas atividades diárias, por sua vez, possibilitou perceber
como os assuntos que foram verbalizados eram vividos no cotidiano, como eram tratados
entre os que ali viviam, sem interferências externas e as pressões que a situação de ser
entrevistado sobre algo ou se expor em reuniões implicavam.
Como Velho (1980) salienta, é importante “procurar perceber como os indivíduos da
sociedade investigada constroem e definem sua realidade, como articulam e que peso relativo
têm os fatos que vivenciam” (1980:16).
O estranhamento por parte do pesquisador em relação ao seu objeto empírico permite
que ele perceba o arbitrário da vida social, ainda que o próprio faça parte dessa realidade não
apenas como pesquisador, mas também como sujeito inserido em um sistema anterior, a
sociedade.
Quando o pesquisador, de certa forma, faz parte da realidade que estuda torna-se mais
trabalhoso o processo. No entanto, “o indivíduo destacado das instituições que o englobavam,
representado como sujeito, ganha as condições para o estranhamento” (Velho, 1980:19).
Portanto, dentro da complexidade de uma sociedade, deve-se ir além de diferenças e conflitos
para conseguir caracterizar e analisar sistemas culturais particulares.

2.2 Barbados: origem e histórico de ocupação

Apesar de serem consideradas distintas por documentos oficiais e instituições que
atuam na região, para os moradores locais Barbados é formada também por outro núcleo de
ocupação conhecido por Saco do Morro, ou Colônia de Superagui. Apesar da proximidade
entre os dois núcleos, o acesso é feito pela água, já que muitas das trilhas deixaram de ser
utilizadas e foram tomadas pela vegetação e pela presença de obstáculos naturais como rios e
morros.
Uma moradora de Barbados explica a relação entre essa comunidade e Saco do Morro:
Aqui a gente tem que Barbados e Saco do morro é uma coisa só, porque é tudo
da família dos que vieram do Michaud, dos Esquenine e outras famílias. Pra
gente, Barbados é nossa morada, nosso lar, mas o Saco do Morro é nossa
herança. Toda essa parte de Barbados e Saco do Morro eram o antigo
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Superagui, que tinha de tudo, correio, delegacia, era cidade grande mesmo
(Maria).
A concepção de que Barbados e Saco do Morro são a mesma comunidade se dá,
também, pela relação de parentesco entre os moradores. Segundo histórias passadas pelas
antigas gerações, a ocupação histórica entre esses dois núcleos já foi menos distanciada,
diferente da maneira como se conforma hoje. A distância entre as partes ocupadas fazem com
que elas sejam consideradas separadamente, mas no passado e na atual visão dos moradores,
formam uma única vila.
O lugar marca o início da ocupação Europeia e da colonização do litoral do Paraná.
Segundo Alvar & Alvar (1979), foi entre os anos de 1501 e 1503 que, pela primeira vez, a
baía de Paranaguá e Guaraqueçaba foram exploradas por portugueses. Os mesmos autores
ressaltam que, pela presença de mapas da baía de Paranaguá datados de 1520, sua descoberta
provavelmente foi realizada por via marítima por expedições ocorridas entre 1501 e 1514.
Diversos exploradores europeus em busca, sobretudo, de ouro, chegavam à costa paranaense
via Paranaguá, Guaraqueçaba e Superagui.
A população Pré-Colombiana no litoral do Paraná desapareceu antes da chegada dos
europeus e deixaram os sambaquis como prova de sua existência. De acordo com Alvar &
Alvar (1979), com o desaparecimento dos sambaquibas (nome como o autor denomina estes
povos) os povos que ocuparam a região foram os índios carijó, do grupo Tupi-Guarani. De
acordo com Lichtsteiner (2008), no final do século XVI, com a chegada de exploradores
espanhóis vindos do litoral de São Paulo à procura de metais preciosos e de índios, inicia-se
um processo de hibridação cultural na região do litoral paranaense. Já para Serra (1992), a
ocupação espanhola não se efetivou e a primeira frente de ocupação da história paranaense
ocorreu pelos mineradores paulistas em busca de ouro de aluvião nos rios que descem a Serra
do Mar, na baía de Paranaguá, sendo esse grupo responsável, portanto, pela ocupação do
território do litoral paranaense.
A posse das terras “descobertas” despertou interesses em 1614, quando ocorre a
concessão da primeira carta de sesmaria no estado paranaense. Assinada pela coroa
portuguesa, a sesmaria compreendia grande faixa de terra na Baía de Paranaguá e passava a
pertencer ao paulista Diogo Unhates. Von Behr (1998) destaca que tal sesmaria era localizada
entre as barras do Ararapira e Superagui, região onde surge o povoado de Ararapira em 1767.
Da miscigenação dos índios com os colonizadores nos primeiros 40 anos de contato
Adams (2000) sustenta ter surgido a população de mamelucos com forte influência Tupiguarani no que tange ao uso e adaptação da vida em relação à floresta tropical. Com a
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inserção dos escravos africanos a esse entrosamento surgem, então, os caiçaras, habitantes do
litoral do Paraná (Von Behr, 1998). Segundo este mesmo autor, foi a partir da criação de uma
instituição religiosa e agrícola por parte da casa de Missões de Cananéia, próximo ao ano de
1770, que os índios carijó passaram a ser catequizados em Superagui. No final do século XVII
surgem os primeiros negros na região a partir da instalação de fazendas que utilizavam o
trabalho escravo. Nesse período, Guaraqueçaba possuía 3.476 habitantes, sem contar os 258
escravos, sendo a nona maior cidade do estado em termos populacionais.
Os moradores locais relatam histórias desse período, como as condições precárias de
vida e trabalho a que os escravos eram submetidos. Em diversas comunidades existem ruínas
em meio à mata fechada, conhecidas e acessadas apenas pelos moradores atuais devido ao seu
difícil acesso. De acordo com histórias transmitidas de geração em geração e pela estrutura
ainda visível dessas ruínas, moradores afirmam ter existido ali fábricas de calcário onde era
utilizado o trabalho escravo e que resultaram no desaparecimento de antigos sambaquis da
região24.
As histórias sobre fugas e naufrágios de barcos carregando escravos são contadas em
diversas comunidades e influenciam comportamentos locais uma vez que são incorporadas às
crenças dessas populações que passam a usar determinados locais de maneira diferenciada
devido às histórias que eles carregam.
Lichtsteiner (2008) afirma que a demanda de mão de obra para a mineração foi
responsável pelo número cada vez maior de escravos índios e africanos. No entanto, a partir
de meados do século XIX, com a pressão inglesa para o fim da escravidão e do tráfico
negreiro, o Imperador do Brasil, D. Pedro II, passa gradativamente a buscar substituições da
mão de obra escrava com a imigração massiva de trabalhadores livres.

2.2.1 A formação da Colônia de Superagui

Segundo Lichtsteiner (2008), em 1850 surge um programa de colonização por parte do
governo de São Paulo, que influenciou a economia paranaense e a renovação de sua estrutura

24

Vivekananda (2001), em sua dissertação sobre presença humana no Parque Nacional de Superagui, levantou
informações de distintos autores no que se refere aos sambaquis da região de Guaraqueçaba, concluindo que
existem hoje 51 sítios cadastrados na área do parque, alguns podendo ter de 1540 a mais de 7800 anos. Desse
total, 35 são sítios pré históricos (sambaquis) e 16 sítios históricos (ruinas de construção civil).

86

social. Desde a emancipação da Província do Paraná em relação a São Paulo, até 1886, 20 mil
imigrantes chegaram a província para formar lavouras e abastecer os centros urbanos25.
Segundo dados da Embaixada da Suíça no Brasil e do Consulado Geral da Suíça em
São Paulo26(2012), a migração de suíços para o Brasil se deu em duas fases, sendo a primeira
por volta de 1818, motivada pela crise econômica no século XIX (onde os países
industrializados impediam a competitividade dos suíços), que teve como característica
marcante a fome da população gerada por baixas safras. Tal movimento migratório se deu
com destino ao estado do Rio de Janeiro. A segunda grande migração ocorre num contexto de
explosão demográfica e crise econômica na Suíça. A doença da batata em 1845 comprometeu
metade das lavouras deste que era o principal alimento da época. Atraídos pelas propagandas
sobre o Brasil, novos grupos de migrantes suíços chegam a partir de 1850 nas fazendas de
café dos estados do sul, sudoeste e nordeste.
A Colônia de Superagui foi fundada em 1852 por Charles Perret Gentil, imigrante
suíço atraído pela extensa área de terra fértil, clima ameno e correntes de água favoráveis à
irrigação do solo. A escolha de Curitiba como sede do governo também motivou a escolha de
Charles Perret Gentil, que então demonstrou a necessidade de um porto na baía de Paranaguá.
A colonização da região previa área de 35 mil hectares (comprados por ato notarial, em 14 de
janeiro de 1852). Segundo os projetos de Charles Perret Gentil, a divisão da colônia teria os
primeiros cem terrenos vendidos com a condição da construção imediata e preços ainda
melhores para estabelecimento de oficinas ou indústrias. Para os compradores que não
tivessem dinheiro, havia a oportunidade de trabalhar em troca de uma parcela de terreno,
considerando sempre a distribuição de recursos como água, mata, pastos e área para
plantações. Apesar de ser permitida a venda dos produtos, o diretor da colônia tinha a
preferência na venda de café, açúcar e arroz (Lichtsteiner, 2008). No momento de sua criação
a colônia foi formada por cinco famílias de suíços, franceses, alemães e italianos (Von Behr,
1998).
William Michaud, imigrante também vindo da Suíça, viveu em Superagui de 1853 a
1902 e retratou a vida na colônia de Superagui através de pinturas. Sua contribuição a partir
de suas obras e seu trabalho ora como professor, juiz de paz, agricultor e outras funções,
fizeram dele um personagem de destaque na história do Paraná.
25

É importante ressaltar que o Porto de Paranaguá historicamente se configurou como uma porta de entrada e
saída de pessoas, sendo um dos maiores exportadores nacionais desde meados do século XVI, segundo a
Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná em seu sítio oficial: http://www.portosdoparana.pr.gov.br.
26
De acordo com dados fornecidos pelo projeto “Suíços do Brasil”, no sitio oficial na internet:
www.suicosdobrasil.com.br
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A memória coletiva em relação a William Michaud mantém-se presente atualmente na
vida dos moradores de Barbados e Saco do Morro, que recorrem ao vínculo familiar com essa
figura para acionar questões relacionadas a aspectos identitários e territoriais.
Através das pinturas retratando a realidade da colônia de Superagui, bem como de
cartas enviadas por Michaud para familiares na Suíça, pode-se visualizar aspectos do uso e
ocupação e da história de Barbados e Saco do Morro.
William Michaud casou-se com Maria Custódia do Carmo Américo, nativa de
Superagui, com quem teve sete filhas e dois filhos. A população existente atualmente em
Barbados e Saco do morro é descendente direta do suíço, de quarta, quinta, sexta e sétima
geração.
No ano de 1860, a população de Superagui era formada por 420 pessoas divididas em
90 famílias. Em 1863, no entanto, devido à ausência de serviços voltados à saúde na colônia,
diversas mortes foram registradas pela chegada da varíola, possivelmente por via marítima. A
atuação de William Michaud nesse contexto era de extrema importância, visto que ele possuía
conhecimento em medicina alternativa. Além disso, abrigava em sua casa uma escola
primária onde dava aulas. A colônia também contava nessa época com uma subdelegacia de
polícia. No ano de 1879 havia 150 casas em Superagui, sendo que apenas 10 delas não
pertenciam a estrangeiros que por aproximadamente 30 anos colonizaram a ilha. A produção
local era voltada ao vinho, açúcar, tijolos, serragens, engenhos de beneficiamento de café,
arroz, mandioca e cana de açúcar (Lichtsteiner, 2008).

2.2.2 – Decadência econômica e transformações em Superagui.

Guaraqueçaba, fundada em 1880, época em que a colônia de Superagui vivia seu
apogeu fabricando tijolos, comercializando açúcar e vinho, tendo instalações como serrarias,
estaleiros, engenhos de café, mandioca, cana de açúcar e arroz. Poucos anos mais tarde a
colônia e o município entram em uma crise econômica significativa que perdura desde então
(Von Behr, 1998).
A decadência da colônia se deu por motivos não muito claros, não havendo um
consenso entre os autores que estudaram sua história. Algumas possibilidades levantadas
seriam o seu isolamento geográfico, ausência de subsídios por parte do governo devido ao
fato da colônia ser particular, o falecimento de Charles Perret Gentil, os saques ocorridos na
Revolução Federalista entre os anos de 1893 a 1895, que fizeram com que parte da população
utilizasse as matas como refúgio. Uma das moradoras de Barbados confirma estes
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acontecimentos ao relembrar as histórias contadas por seus pais e avós do tempo da Revolta
do Pica Pau, onde diversas pessoas fugidas deste evento passaram a se esconder nas matas das
redondezas de Barbados e, posteriormente fixaram residência neste local. No ano de 190027,
William Michaud realiza um censo onde o número de habitantes era de 1.480 pessoas, 20
anos depois e após a morte de Michaud esse número foi reduzido para 125 pessoas, uma
queda muito acentuada (Lichtsteiner, 2008).
Cabe ressaltar que outros acontecimentos podem ter influenciado na crise econômica
em Guaraqueçaba. A construção da Estrada da Graciosa de 1854 a 1873, gerou um grande
fluxo migratório da população do litoral que buscava melhores condições de vida. Outra
grande obra foi a construção da estrada de ferro Paranaguá – Curitiba, finalizada em 1885.
Ambas as construções possibilitaram o aumento da utilização dos transportes por terra,
transformando a dinâmica econômica, sobretudo baseada na erva mate e na exploração
madeireira. As grandes obras podem ter estimulado migrações, assim como o deslocamento
do foco da produção estadual para o norte do Paraná. Devido aos deslocamentos
populacionais do litoral paranaense, Guaraqueçaba torna-se mais isolada, o que possivelmente
agrava sua crise econômica (Schiminski, 2010).
Borsatto et al. (2007) relatam a transformação do cultivo de banana, então principal
produção da região devido a determinações do mercado. O cultivo antes realizado a partir do
sistema de plantio itinerante com intervalos de 20 ou 25 anos para a regeneração desses
espaços, diminui para intervalos de 6 anos, devido à necessidade de se atender à demanda do
mercado argentino e uruguaio. Do fim de 1890 a 1910 o litoral norte do Paraná havia passado
por um período de prosperidade pela produção de banana, mas o rendimento da propriedade
agrícola diminui em grande medida por causa da fragilidade do terreno devido à falta de
tempo necessário para a reciclagem dos nutrientes no solo. A banana paranaense perde em
concorrência para a banana paulista, gerando uma crise em 1940 que marca o final das
exportações desta cultura (Pierri et al., 2006; Borsatto et al., 2007).
Os pequenos agricultores, comerciantes e demais trabalhadores envolvidos nesta
cultura passam a buscar outra forma de sobrevivência na região, mas a maioria deles acaba
migrando para o norte do Paraná. Este fluxo populacional que vigorou nas décadas de 1930,
1940 e 1950 é motivado também pela expansão da indústria cafeeira no norte do estado e
possibilitado pela facilidade de deslocamento que a estrutura portuária e as vias de acesso de
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Von Behr (1998) afirma que nesse ano Guaraqueçaba possuía características de grandes cidades, dispondo de
boa infraestrutura e serviços, sendo responsável pelo escoamento de 700 mil cachos de banana e 15 mil sacos de
arroz por ano.
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Antonina e Paranaguá geraram. Os pequenos agricultores que se mantiveram na região
desenvolveram inicialmente a agricultura de subsistência, mas passaram, posteriormente, a se
submeter a agricultores patronais e comerciantes na indústria do palmito. A atividade era
apenas a de extração da espécie, já que todo o restante da produção era dominada apenas por
esses agricultores patronais (Borsatto et al., 2007).
De acordo com depoimentos de moradores da baía de Pinheiros, nesse período da
década de 1950 o modo de produção local baseava-se nas roças (e no beneficiamento de suas
matérias primas, como a farinha), caça, extrativismo (que resultava em cestos, remos e outros
utensílios) e pesca de subsistência, onde uma pequena porção da produção era vendida ou
trocada entre as comunidades por outras variedades de alimentos ou objetos de necessidade
como ferramentas para o trabalho. Alguns citam, também, a venda do palmito que ocorria por
toda a região da baía de Pinheiros e Laranjeiras. Além da troca entre as comunidades desta
região, alguns moradores atravessavam para o Estado de São Paulo carregando suas canoas
(na área onde hoje existe o Canal do Varadouro) a fim de comercializar suas pequenas
produções.
Muitos moradores também se deslocavam até Guaraqueçaba ou Paranaguá, viagem
que durava muitas horas nos barcos a remo, mas que, ainda assim, apresentava vantagens pela
certeza de venda de seus produtos.
Apesar da maioria dessas comunidades se situarem até então em área de continente
(Superagui ainda não era uma ilha28), todo o seu deslocamento se dava pela água. A pesca
ainda não se conformava como atividade predominante (nesse período a roça e caça eram as
principais atividades), mas para suprir as necessidades de comercialização e troca das vilas
era necessário o vasto saber acerca do mar. É nesse contexto que, em 1953, surge o primeiro
barco à manivela e cata-vento, obra de Cermiro do Carmo Esquinine, morador da Colônia
(chamada hoje de Saco do Morro). A filha de Cermiro, moradora atual de Barbados, relata:
Meu pai que fez esse primeiro barco que, bem dizer, não precisava de tanta
força. Era na manivela e no cata-vento e quando ele fez todo mundo ficou
impressionado, porque era menos força que tinha que fazer. Eu acho que ele
tirou a ideia porque ele já construía as casas de farinha e ele tinha bastante
contato com o pessoal de fora. Ele tinha um “secos e molhados” aqui, vendia
de tudo, recebia em dinheiro e em ouro, mas também trocava muita coisa.[...]
Mas como ele tinha muito trabalho por causa desse armazém, da roça, das
casas de farinha que ele fazia até para as outras vilas, acabou que o motor de
manivela não foi pra frente. O povo continuava no remo mesmo, porque essas
engenhocas dão medo na gente (Maria).
28

A área que hoje se conforma como a ilha de Superagui pertencia ao continente. A formação da ilha veio
apenas com a abertura do Canal do Varadouro em 1955.
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Todos esses fatores, segundo Pierri et al. (2006), geram o esvaziamento das áreas
rurais, onde registra-se o grande fluxo da população de Guaraqueçaba para Paranaguá e
pequenas vilas ribeirinhas da região. É nesse momento que diversos agricultores voltam seu
trabalho para a atividade de pesca visando atender o mercado regional, sobretudo de Curitiba
e Paranaguá.
A formação administrativa inicia com a criação da Freguesia de “Guaraquessaba” - lei
provincial nº5, de 1 de agosto de 1854, pertencente ao município de Paranaguá. No ano de
1880 é desmembrada de Paranaguá, sendo elevada à categoria de vila. Em 1911 o município
constitui-se do distrito sede e, em 1937, a divisão territorial passa a contar com os distritos de
Guaraquessaba, Ararapira e Superagui. Segundo dados históricos presentes no censo de 2000,
no ano de 1938 o município é extinto e torna a pertencer a Paranaguá até o ano de 1947,
quando volta a ser considerado município e tem sua grafia alterada para Guaraqueçaba.
De acordo com Boutin (1983) houve quatro fases de desenvolvimento da região de
Superagui, sendo elas, respectivamente, a luso-indígena, a da inserção da fazenda agrícola dos
jesuítas, a colônia suíça e a atual de colônia de pesca.
Com a crise econômica em Guaraqueçaba, a abertura do Canal do Varadouro se deu
como um marco, apesar de não contribuir de maneira significativa nas receitas municipais. O
canal, segundo moradores locais, já havia sido iniciado pelos próprios moradores com
enxadas, no entanto, apenas pequenas embarcações tinham a possibilidade do acesso:
Meu pai contava que eles faziam mutirão pra passar do outro lado pra vender
arroz pra Cananéia. Eles saiam em 15, 20 pessoas, em 15, 20 canoas. Então
eles tiravam o dia pra atravessar esse trecho de mato ali pra varar a canoa do
outro lado e é daí que vem o nome varadouro, pra varar a canoa ali (Júlio)
Outras localidades também tiveram seus nomes determinados pela função que o local
desempenhava diante do contexto da região, como é o exemplo de Canudal:
Canudal se chama assim porque era ali que se deixava os canos da draga.
Eles vinham de lá, daqui pra cima não passavam porque era muito seco, então
os canos eles deixavam ali nessa vila que antes era Firmino, mas passou a ser
Canudal (Júlio).
Oficialmente, e a partir desse momento contando com aparatos mais tecnológicos, o
canal do varadouro foi concluído em 1955, fazendo com que Superagui, que até então
conformava-se em uma península, se transformasse em ilha. Em 1959 tem início uma linha de
cargas e passageiros que, por inviabilidade econômica, é interrompida em 1986. A abertura do
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canal teve não apenas motivações comerciais, mas conformava-se também em uma estratégia
de segurança nacional, ideia que surge no período do governo de Getúlio Vargas e é
intensificada na Ditadura Militar (Von Behr, 1998).
Um dos moradores da Ilha das Peças relata que, segundo os moradores mais antigos, a
abertura do canal do Varadouro implicou em uma dinâmica de mobilidade populacional em
toda a região, visto que essa nova passagem entre São Paulo e Paraná poderia vir a
incrementar as relações comerciais, favorecendo as populações que ali se instalassem. Foi
nesse período, segundo ele, que houve um aumento de moradores na comunidade de Ilha das
Peças que passaram a vender “cabos de beta” (cabos feitos de casca de cipó) para as
embarcações, bem como produtos trazidos por essas mesmas embarcações, como carne seca.
Segundo uma moradora de Barbados, foi com a abertura do Canal do Varadouro que
os turistas começaram a visitar a região com maior frequência.
O aumento do fluxo comercial dos portos de Antonina e Paranaguá, bem como a
construção de estradas e ferrovias ligando a capital ao litoral contribuíram para a decadência
econômica de Guaraqueçaba. Outros fatores que influenciaram esse processo foi a expansão
das fronteiras agrícolas de grande porte para o interior do Paraná e o fracasso da rodovia
costeira que ligaria Antonina à Guaraqueçaba e que instigou a ação do movimento
ambientalista da região. Ainda que não finalizada, a rodovia possibilitou um novo processo de
ocupação (Von Behr, 1998).
É na década de 1960 que se inicia, ainda que timidamente, um processo de
transformação na lógica econômica de Guaraqueçaba, embora não tão sentida e interiorizada
pelos moradores. Nessa década começam a atuar na região o Batalhão da Polícia Ambiental
Força Verde29, uma unidade especializada da Polícia Militar do Paraná que tem como
objetivo: coibir ações que possam ameaçar a natureza, garantir o cumprimento de legislações
ambientais, autuar e realizar prisões de infratores ambientais e orientar a população sobre a
legislação ambiental.
Teixeira (2003), ao realizar um levantamento acerca do processo social de proteção da
natureza em Guaraqueçaba, salienta que desde 1965, com a criação do Código Florestal, o
município passa a enfrentar restrições no uso dos recursos, sobretudo em relação à colheita e
transformação do palmito. O Código Florestal de 1965, criado um ano após o início da
ditadura, é resultado da reformulação da primeira versão do Código Florestal Brasileiro de
1934. Essa primeira iniciativa ocorreu no contexto da expansão da cafeicultura, do aumento
29

De acordo com informações do sítio oficial disponível em http://www.policiamilitar.pr.gov.br, acessado em
12/11/2012.
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das populações na Mata Atlântica e da intensa devastação de florestas pela expansão das
fronteiras agrícolas.
Em 1967 surge o IBDF - um dos órgãos mais citados pelas comunidades da região
como um referencial negativo - além da criação da Lei Federal nº 5.197 de proteção à fauna
brasileira que proibiu a caça. A proibição conforma-se em um dos motivos pelos quais as
comunidades associam uma imagem negativa do órgão ambiental gestor do Parque Nacional
do Superagui. É bastante comum que a proibição da caça apareça no discurso dos moradores
como uma restrição imposta pelo ICMbio mas, no entanto, trata-se de uma lei federal anterior
à própria criação da UC.
Essas foram as primeiras intervenções na área ambiental mais efetivas por parte do
Estado que começam a seguir a tendência mundial do movimento ambientalista e de práticas
protecionistas, no entanto elas ocorrem justamente no período da ditadura no Brasil. Nesse
período, essas intervenções do Estado brasileiro passam a ser consideradas como uma
conquista do movimento ambientalista em um país marcado pelo desenvolvimentismo militar.
No entanto em Guaraqueçaba, especificamente, a atuação desses órgãos e a efetivação das leis
ambientais começam a ocorrer de maneira violenta, coagindo e pressionando as comunidades
locais. É a partir desse processo que se começa a configurar a questão ambiental no
município.
No final da década de 1960 é finalizada a obra da BR 277 que liga Curitiba à
Paranaguá, uma obra que, segundo Borsetto et al. (2007), influencia na mobilidade
populacional da região. Von Behr (1998) destaca que entre as décadas de 1960 e 1980 houve
um aumento de grupos de especuladores imobiliários, agropecuaristas, exploradores de
madeira e palmito, pesqueiros industriais e empreendedores turísticos. Teixeira (2003) relata
que grande parte desses agentes foram atraídos por isenções fiscais e subsídios dos Fundos de
Investimentos Setoriais (FISET), por volta de 1974, direcionados para o reflorestamento com
espécies nativas, exóticas e culturas seletivas. Os latifundiários atraídos para o município
(inicialmente pela construção das rodovias para o escoamento da produção e a possível
conexão entre Guaraqueçaba e São Paulo) se apropriam de 80% do território de
Guaraqueçaba, em grande parte das vezes, através de grilos e posses forçadas que resultaram
na minifundização e concentração fundiária. Segundo Teixeira (2004), esse processo ocorreu
de forma violenta, ocasionando o fluxo populacional de pequenos agricultores dessa região
para terras de menor fertilidade e acesso reduzido aos recursos florestais, forçando-os ao
trabalho voltado à subsistência ou outras atividades fora da produção costumeira. O êxodo de
muitos guaraqueçabanos se devia a inexistência de títulos de propriedade das terras.
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Os latifúndios passam a desenvolver a bubalinocultura, extrativismo e exploração
madeireira predatória. A própria construção da PR 405, ligando Guaraqueçaba à Antonina,
ocorreu devido à pressão dos latifundiários para o escoamento de sua produção e melhor
acesso às suas propriedades (Teixeira, 2004).
Kasseboehmer (2007) salienta que muitos empresários utilizaram os créditos
fornecidos pelos incentivos fiscais para se instalar na região, vendendo as madeiras das
propriedades e introduzindo o búfalo sem realizarem o manejo do café ou palmito. Tal
situação contribuiu para a degradação acelerada nas florestas da planície litorânea e despertou
a atenção do poder público estadual. No entanto, em termos de regularização fundiária, nada
foi feito aos latifundiários que se apropriaram de grande parte do território através da
grilagem. Borsetto et al. (2007) destaca essa série de acontecimentos como decisiva para as
transformações agrárias da região do litoral do Paraná.
Teixeira (2004) salienta que é nesse contexto de exploração dos latifundiários e
diminuição dos recursos pesqueiros que desperta de maneira mais intensa o movimento para a
criação de áreas Naturais Protegidas na região do Lagamar “complexo estuarino-lagunar que
se estenderia de Iguape, no litoral paulista, até Paranaguá, no litoral paranaense” (Teixeira,
2004:06), onde inicia o intenso processo de proteção ambiental do litoral norte do Paraná.

2.2.3 O início da era verde em Guaraqueçaba

Já no início da década de 1970, Superagui, que após a abertura do Canal do Varadouro
transforma-se em Ilha, é inscrita como Patrimônio Natural e Histórico do Paraná pela Divisão
do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Paraná. No entanto, seu reconhecimento e
tombamento ocorre apenas em 1985. É apenas a partir de 1985, próximo à criação do Parque
Nacional de Superagui, que este tombamento impõe uma série de restrições no
desenvolvimento de atividades consideradas danosas ao meio ambiente. Apesar disto, as
proibições também são tomadas pelas comunidades da região como consequência do Parque.
Outro importante fator de mudança na região é a chegada do barco a motor que, em
Barbados, ocorre no final da década de 1970. Os moradores relatam que esse primeiro barco
motorizado era adaptado com um motor de carro. É pertinente lembrar que o Estado começa
a atuar fomentando e estruturando o setor industrial na década de 1950, quando o então
presidente Juscelino Kubitschek incentivou, dentre outras ações, a ascensão da indústria
automobilística (Suzigan, 1988). Alguns moradores relataram este período:
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Quando o barco a motor chegou, no começo, ficamos com muito medo. Ele
fazia um barulho que era tipo o ronco do avião. A gente se assustava muito e
muita gente corria para dentro da mata para se esconder. Demorava até o
barulho chegar, mas vinha cada vez mais perto e a gente só saía da mata
quando o barulho ia ficando pequenininho. Depois de um tempo muita gente
quis ter ele, pois era uma facilidade quando precisava ir para longe, mas no
trabalho da pesca aqui no mar de dentro a gente continuou com a canoa e com
os barcos menores que dava para levar no remo. A pesca começou a ficar mais
fácil também para quem ia para o mar de fora, por que demorava menos para
ir e voltar. Foi aí que começou a vir mais coisa para cá pela facilidade de
carregar no barco. Foi alguns anos depois disso que veio o fogão a gás, que
também mudou muita coisa (Germano).
Impulsionado pela utilização do motor de carro para o barco, poucos anos depois
surge, segundo os moradores, as adaptações para a utilização destes motores para a geração de
energia. No início os motores utilizavam como combustível a gasolina, mas com o tempo
foram substituídos pelo diesel. Os motores também foram se adaptando às necessidades locais
e em pouco tempo foram substituídos por motores próprios para barcos.
Um marco no desenvolvimento da região de Guaraqueçaba foi o estabelecimento da
Companhia Agropastoril Litorânea do Paraná que, apesar de ter adquirido terras no ano de
1954, passou a desenvolver atividades efetivamente na década de 1980 e as encerrou em
1985. Tais atividades contemplavam a compra de mais terras por preços irrisórios e a criação
de búfalos que serviriam indiretamente para assustar os moradores que resistiram na região e
induzí-los ao abandono de suas casas deixando, assim, o espaço livre para um grande
empreendimento imobiliário (Muniz, 2008). Muitos moradores descrevem essa época como
traumática justamente pela atuação da “Agropastoril”, sendo o desmatamento, a destruição
das roças pelos búfalos e a atuação violenta dos capatazes da empresa os principais aspectos
negativos.
Segundo Bazzo (2010), a luta dos moradores da Barra do Ararapira30 contra a
Agropastoril influenciou também na atuação ambientalista na região, uma vez que ambos
desejavam o fechamento da empresa.
Na década de 1980 passam a ser criadas diversas UCs em todo o território nacional e
em Guaraqueçaba não foi diferente. Von Behr (1998) denomina esse período das décadas de
1980 e 1990 como os “anos verdes” de Guaraqueçaba.
Teixeira (2003) destaca que, inicialmente, nas décadas de 1960 e 1970, o IBDF
regulamentava o uso dos recursos naturais visando a potencialidade futura de sua exploração.

30

A Barra do Ararapira fica localizada na porção norte da Ilha de Superagui e está inserida dentro dos limites do
Parque Nacional do Superagui.
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Mais tarde a instituição incorpora os preceitos da preservação ambiental, mas de qualquer
forma, as restrições quanto ao uso dos recursos naturais em Guaraqueçaba vão se dar, em
geral, a partir de determinações externas.
Este olhar exógeno que preconizava a preservação ambiental, ainda segundo a mesma
autora, foi reproduzido a partir de legislações ambientais específicas, criação de UCs, planos
de desenvolvimento “auto-sustentados” (a partir de convênios, em 1986, entre São Paulo e
Paraná) e atuação de diferentes ONGs. É sobretudo a partir de meados da década de 1980,
com a institucionalização da questão ambiental e as discussões em torno da criação do SNUC,
que a sociedade rural do município sente os impactos da intervenção governamental.
O movimento ambientalista nacional, influenciado pelas discussões internacionais,
pressiona os órgãos ambientais competentes para a efetivação da legislação ambiental e
criação de UCs. Políticas estaduais passam a fortalecer o controle preconizado pela legislação
a partir de fiscalizações, licenciamentos, autorizações por parte de instituições federais e
estaduais, assim como da polícia militar estadual (Teixeira, 2003).
Segundo Teixeira (2003), as fiscalizações eram realizadas, na década de 1980, pelo
Instituto de Terras, Cartografia e Florestas (ITCF), pelo Batalhão de Polícia Florestal
(BPFLO), através de delegação de competência do IBDF, e pela SEMA. A SEMA e o IBDF
dão lugar ao IBAMA em 1988 e o ITCF é substituído como representante estadual pelo
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em 1992 (que se retira em 2000 deixando a
responsabilidade ao IBAMA).
O ITCF31, citado pelos moradores da região em conjunto com o IBDF e Força Verde
como os piores órgãos ambientais em relação ao abuso de poder e uso da violência com as
comunidades locais. Em 1992, no entanto, ocorre a fusão entre ITCF e Superintendência dos
Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SUREHMA), que deu origem ao atual IAP32. Os
moradores mais velhos de Barbados relatam que a roça e demais atividades foram proibidas
inicialmente por esses órgãos e foi a partir deles que o histórico de fiscalização e atuação
geral dos órgãos ambientais foi associado às características de violência.
Moradores de diferentes comunidades relatam o período de atuação do ITCF E IBDF
através do BPFLO:
Olha, nós daqui éramos todos povo da roça, do mato, sem esclarecimentos e,
por isso, passamos por um tempo muito sofrido. Esses órgãos proibiam de
31

O histórico negativo desta instituição vem desde 1980, mas como Instituto de Terras e Cartografia (ITC),
responsável pelas atribuições ambientais estaduais, focado principalmente na regulamentação de ocupação de
terras e no controle da exploração de recursos. O que ocorre em 1985 é a mudança do nome da instituição para
ITCF, com alterações, também, em algumas de suas atividades.
32
Disponível em http://www.iap.pr.gov.br, acessado em 30/11/2012.
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tudo, mas ninguém aqui era informado do que era proibido, do por quê era
proibido. Então, todo mundo fazia mesmo, sem culpa, sem achar que estava
fazendo algo de errado. Acontece que era tudo muito violento. Foram poucos
os que chegaram para conversar e explicar o que estava acontecendo. A
maioria aqui era pego de surpresa, às vezes até apanhava sem saber a razão
(Maria).
A criação, em 1984, do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral
Paranaense (COLIT), componente da SEMA e parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(SISNAMA), é de extrema importância para o contexto do município de Guaraqueçaba, uma
vez que é através dele que as questões territoriais do litoral paranaense são resolvidas.
Com a criação do decreto estadual 2.722, em 1984, que estabelece a Lei de Uso do
Solo e institui o Conselho do Litoral, o licenciamento das atividades produtivas foi
dificultado, fato que implica em maiores restrições aos pequenos agricultores de
Guaraqueçaba. Em contraposição a isso, o governo do Paraná lança nesse mesmo período o
programa de apoio ao desenvolvimento da pequena agricultura familiar beneficiando, ainda
que de forma reduzida, a população de Guaraqueçaba. É nesse momento, a partir da atuação
desse mesmo programa, que a população recebe esclarecimentos acerca da proteção ambiental
e regularização fundiária. Diversos estudos, segundo Teixeira (2003), relatam o estado de
pobreza e abandono dos agricultores locais que se encontravam no interior ou entorno das
UCs impedidos de quaisquer tentativas de desenvolvimento. Esses grupos não obtiveram
benefícios de políticas públicas, dependendo de ações isoladas de programas de extensão
universitária e ONGs.
Também destaca-se, nesse contexto, o início das ações da Programa de Voluntariado
Paranaense (PROVOPAR) nas vilas da região. Essa instituição, antes vinculada ao Estado
pela Secretaria da Saúde e Bem Estar Social, se torna uma ONG em 1983 e, voltada ao
serviço social principalmente em localidades com baixos índices de desenvolvimento
humano, atuou intensamente nas comunidades pelo viés da inclusão social33 através da
construção de cozinhas e espaços comunitários (como é o caso do Espaço Michaud em
Barbados, inaugurado em 2009), além de capacitações voltadas a projetos de geração de renda
e doações de roupas e mantimentos.
Desde 1980, Guaraqueçaba se tornou alvo de ações de ONGs ambientalistas. A ONG
SOS Mata Atlântica teve importância significativa nas discussões junto ao poder público
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A atuação em municípios de baixo IDH através da inclusão social é destacada pela Provopar em seu sítio
oficial como sua função no estado paranaense. Informações disponíveis em http://www.provoparestadual.org.br,
acessado em 01/12/2012.
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acerca a instalação de UCs. A ONG Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e a
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) são as organizações
mais conhecidas e de maior influência em Guaraqueçaba. Além disto, Teixeira (2003) destaca
ações de diferentes ONGs em Guaraqueçaba voltadas a:
programas de educação ambiental, as pesquisas, assessoria técnica para
produção agropecuária adequada a proteção ou para constituição de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), à aquisição de áreas
para projetos de seqüestro de carbono, [também] ações relacionadas ao
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das comunidades locais,
como a geração de energia elétrica, o saneamento, as novas alternativas de
geração de renda compatíveis com a preservação ambiental, o “sêlo” de
produção orgânica, além de outras ações (Teixeira, 2003:12).
Devido à resistência dos moradores locais à incorporação do discurso ambientalista
promovido por órgãos do governo, ONGs e universidades, ocorreram transformações que
buscavam a adaptação de suas práticas materiais. Teixeira (2003) cita o abandono de certas
práticas tradicionais, a substituição delas por novas tecnologias “como a utilização de
agrotóxicos, roças clandestinas, ‘roubo’ do palmito [...] algumas até mesmo prejudiciais ao
meio ambiente que se pretendia conservar” (2003:12).
De acordo com o sítio oficial do ICMbio34, em 31 de maio de 1982, a partir do
Decreto nº 87.222, é criada a Estação Ecológica de Guaraqueçaba. Em 1985 foi criada a Área
de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, pelo Decreto nº 90.833, em 31 de janeiro.
Além disso, a Ilha de Superagui foi tombada como patrimônio natural e histórico no livro do
tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico
e Cultural do Paraná 35. Em 1989 é criado o Parque Nacional de Superagui – ampliado em
1997. No ano de 1991 a região passa a se configurar como Reserva da Biosfera pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e em
1999 é considerada, também pela UNESCO, como Sítio do Patrimônio Natural.
Von Behr (1998) afirma que este é o maior complexo de áreas protegidas do litoral do
Brasil que, além das UCs citadas acima, consta ainda de uma Área de Proteção Ambiental
Estadual, Reservas Particulares de Patrimônio Natural, Áreas de Relevante Interesse
Ecológico, o tombamento de parte da Serra do Mar. A região ainda faz fronteira com dois
Parques Estaduais e uma APA Federal de São Paulo, com a Área Especial de Interesse
Turístico do Marumbi e a Estação Ecológica da Ilha do Mel.
34

Disponível em http://www.icmbio.gov.br.
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http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br
35

de

Estado

da

Cultura

do

Paraná

disponível

em

98

No final da década de 1980 é criado o IBAMA. A entrada desse órgão como gestor do
PNS é considerada pelas comunidades como negativa, uma vez que houve o acirramento da
fiscalização ambiental e a associação ao IBAMA de toda a questão simbólica já construída
pelos demais órgãos e ONGs ambientais. Em 1989 é assinada pelo Brasil a Convenção 169 da
OIT, que ganha força de lei apenas em 2003. Apesar de se conformar em um marco para as
lutas dos povos e comunidades tradicionais, em Guaraqueçaba, a convenção irá impactar a
vida dos moradores apenas em 2007, mas através da criação da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais que considera esta
convenção para a elaboração de seu conteúdo. É nesse período que os moradores relatam que
tomaram conhecimento sobre a legislação a partir de pesquisadores que visitavam a região e
sentiram despertar a esperança de fortalecer seu movimento de resistência em relação ao
Parque Nacional do Superagui.
A década de 1990 em Guaraqueçaba é marcada pela descoberta do Mico Leão da Cara
Preta, que gera a ampliação dos limites do PNS e faz com que diversas comunidades sejam
incorporadas nos limites do Parque. Esta ampliação intensifica a visão negativa da
comunidade em relação ao Parque ao passo que, para elas, suas vidas não podem mais ser
controladas por elas próprias, e sim tutelada pela gestão do Parque.
Outro marco na história de Guaraqueçaba e que influencia diretamente na vida de seus
moradores foi a criação do decreto Mata Atlântica, de 1990, que regula o uso dos recursos
nesse bioma e, somado às restrições de cada UC, tornam a configuração territorial “protegida”
ainda maior. Agora, além do seu território específico, todo o bioma em que essas
comunidades vivem passa a ser protegido legalmente.
Uma ferramenta importante surge em 1991: o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico, no qual o Paraná foi pioneiro. Este instrumento
garante o repasse de recursos aos municípios que possuem áreas protegidas, UCs e
mananciais que são utilizados no abastecimento de outros municípios. Sua criação foi
influenciada pela necessidade de se “compensar” os municípios como Guaraqueçaba, onde a
maior parte de seu território é protegida por diversas categorias de UCs e demais áreas de
proteção. Devido à impossibilidade de desenvolvimento econômico Guaraqueçaba vai se
tornando gradativamente uma “indústria” da conservação da natureza. De acordo com o sítio
oficial do ICMS Ecológico36 o município que recebe o repasse não precisa, necessariamente,
investir os recursos em ações voltadas ao meio ambiente, mas a flexibilidade da gestão

36

http://www.icmsecologico.org.br
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municipal em decidir onde os recursos serão aplicados é vista pela comunidade como uma
“oportunidade” de lavagem de dinheiro. (principalmente devido ao fato de ninguém saber
precisamente onde este dinheiro está sendo investido).
Para uma melhor visualização do leitor sobre a configuração das área naturais
protegidas em Guaraqueçaba elaborei o seguinte mapa:
Mapa 5: localização das principais Unidades de Conservação de Guaraqueçaba

Ainda que o mapa não apresente todas as formas de proteção ambiental encontradas
em Guaraqueçaba (como, por exemplo, áreas de Áreas de Preservação Permanente (APP),
áreas tombadas e outras UCs particulares37), pode-se ter um panorama do mosaico de UCs no
município. Nota-se que o município possui praticamente a totalidade de seu território
conformado como UC de diferentes categorias. A área de Proteção Ambiental de
Guaraqueçaba, inclusive, abrange outros municípios e é sobreposta por diversas UCs.
A criação de tantas UCs influenciou diretamente no modo de vida local, visto que
implicou em restrições no uso dos recursos naturais e do território de maneira geral. As
restrições também se estenderam as práticas e tecnologias tradicionais que se constituem
37

Algumas RPPNs citadas por moradores e páginas na internet não foram identificadas para a elaboração deste
mapa devido à ausência de cadastro junto aos órgãos competentes ou por apresentarem registros sem
documentos que apresentassem sua delimitação oficial.
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como elementos identitários essenciais a construção da identidade local, como as formas de
construção de casas, embarcações, roças, caça, dentre outros aspectos.
Teixeira (2003) conclui que as dificuldades descritas pela população como causadas
pelas UCs são fruto, na verdade, da ausência da implementação dessas UCs, uma vez que
planos de gestão, conselhos participativos e educação ambiental não foram executados ou
encontram-se numa fase de planejamento. Nota-se aqui uma visão instrumental da questão
ambiental, uma vez que a autora afirma que a problemática poderia ser solucionada a partir da
adoção de técnicas/ tecnologias/ instrumentos pertinentes – por isso não compartilho desta
visão. Basta ponderar sobre as consequências da aplicação efetiva dos “planos de gestão,
conselhos participativos e educação ambiental” para a comunidade de Barbados, já que
nenhum desses instrumentos toca na questão central que consiste no controle social do
território: como se sabe, um Parque Nacional, por lei, não aceita presença humana e no caso
do Parque Nacional do Superagui, mesmo que as comunidades tenham a anuência do ICMbio
para permanecer em seu território, as condições para isso acontecer serão dadas pelo órgão
gestor, ou seja, o controle social do território permanecerá sob o poder de agentes externos.
Por outro lado, as UCs de proteção integral influenciaram positivamente em fatores
como o controle da especulação imobiliária. No entanto, tal benefício se deu apenas em
algumas comunidades onde o ICMbio impôs regras específicas para a ocupação e venda de
terrenos. Apesar de ter como objetivo controlar a comercialização de terras em comunidades
como Ilha das Peças, diversos moradores relatam situações de conflito devido à compra de
terrenos por turistas em áreas tradicionalmente ocupadas e à fiscalização rígida por parte do
ICMbio apenas para moradores locais, não havendo, portanto, o mesmo critério com turistas.
No caso específico da APA de Guaraqueçaba (Decreto 90.883/85), Teixeira (2003)
ressalta que a ideia de “proteção das comunidades caiçaras integradas ao ecossistema
regional” assegurada em seu decreto de criação foi substituído após a regulamentação do
SNUC para o “desenvolvimento sustentável” e o “bem estar” da população local. Tais termos
se mostram bastante genéricos e, na realidade, não implicam em uma preocupação ou atuação
significativa da UC em relação as comunidades nela inseridas.
Após o forte apelo ambiental trazido pela Rio-92 Guaraqueçaba ganha maior atenção
das ONGs ambientalistas que enfocam cada vez mais em projetos de preservação de animais,
recuperação de florestas, pesquisas científicas e educação ambiental. As ONGs ganham cada
vez mais espaço com parcerias e financiamentos governamentais. Uma das parcerias que se
destacam é do IBAMA com a ONG SPVS elaborando conjuntamente diagnósticos locais e
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planos de gestão. As ONGs intensificam os conflitos locais ao pressionar os órgãos
ambientais a realizarem mais fiscalização.
Com os cortes financeiros dos órgãos estaduais (inclusive os ambientais) na década de
1990, as ONGs passam a captar financiamentos internacionais. Esse mesmo período
consolidou projetos privados de proteção ambiental na APA de Guaraqueçaba. De acordo
com Teixeira,
O processo de proteção atual realiza-se, basicamente, via aplicação da
legislação ambiental, por parte do IBAMA e Polícia Militar e através da
formação de áreas privadas de preservação por proprietários de fazendas
(RPPN) ou por ONGs ambientalistas, este último caso representando uma
tendência no Brasil para abrigar projetos de sequestro de carbono (2003:16).
Teixeira (2003) salienta ainda que, mesmo que o município seja marcado pela atuação
de diferentes instituições que visam a proteção ambiental, a pobreza é destacada como uma
ameaça aos objetivos de preservação e conservação dessas UCs. Atualmente o ecoturismo tem
sido colocado como uma tendência para o alcance do desenvolvimento local sem maiores
prejuízos aos interesses de ONGs e gestores de UCs, sendo estimulado por estas mesmas
ONGs e apregoado pelo ICMBio através de seus termos de referência para a elaboração do
Plano de Manejo do Parque Nacional do Superagui.
2.3 TERRITORIALIDADE ESPECÍFICA DE BARBADOS
Os moradores de Barbados possuem um forte vinculo com seu território. A forma
como o grupo usa e maneja os recursos naturais seguem lógicas transmitidas de geração em
geração e demonstra um profundo conhecimento empírico de espécies de fauna, flora e de
fatores climáticos. Neste tópico tentarei descrever, ainda que brevemente, alguns aspectos
dessa relação.
2.3.1 Ordenamento territorial e paisagem
A ocupação atual da terra na Vila de Barbados38 seguiu lógicas de ordenamento
territorial impostas pelas condições geográficas da região bem como pelo conhecimento e
costumes passados entre gerações como herança cultural. As casas encontram-se próximas à
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Como dito anteriormente, os moradores de Barbados e Saco do Morro se consideram apenas uma comunidade
dividida espacialmente, mas para os órgãos oficiais elas são consideradas comunidades distintas. Devido a
fatores logísticos como a dificuldade de acesso, o estudo foi realizado apenas no núcleo de Barbados, mas nunca
desconsiderando as múltiplas relações entre ambas as vilas.
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água da baía de Pinheiros, o que garante o acesso facilitado aos portos familiares onde as
embarcações são mantidas quando não estão em uso ou quando necessitam de reformas.
A ocupação localiza-se em uma área de várzea, circundada pela água, manguezais,
grandes pedras e morros, o que limita os espaços para a construção de moradias. As pedras
existentes nos morros apresentam risco de deslocamento sendo um fator primordial na escolha
do local para a construção de espaços que serão habitados.
A água utilizada para o consumo de forma geral é oriunda de dois rios que nascem nos
morros, canalizados por mangueiras simples até as casas.
A comunidade de Barbados é subdivida em regiões denominadas pelos moradores
como Pedra Branca, Ponta, Saco e Sambaqui. O nome de cada região da comunidade faz
referência a elementos físicos e geográficos que as diferenciam e as descrevem de maneira
funcional para os moradores. Não existem limites precisos de divisão dessas áreas, tendo cada
uma delas uma abrangência aproximada de definição de seu início e fim.
Mapa 6: Regiões da vila de Barbados

A região denominada Pedra Branca é a única que não apresenta ocupação atualmente.
Ainda assim, devido aos antigos usos desta região ela ainda se constitui em um espaço de
grande importância simbólica. No período da Colônia de Superagui a Pedra Branca ainda era
visível, mas com o abandono da região a vegetação cobriu a grande pedra que servia como um
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referencial de localização geográfica para a comunidade. Era nos arredores da pedra que
algumas famílias cultivavam roças de maneira conjunta. Diversos outros espaços entre a vila
do Saco do Morro e a comunidade de Canudal eram destinados ao cultivo de roças. Ainda
hoje existem espaços onde poucos moradores ainda trabalham com a roça. No entanto, as
áreas destinadas às roças diminuíram, uma vez que os moradores alegam a proibição da
prática pelos órgãos ambientais. As demais regiões apresentadas no mapa se referem a áreas
de ocupação, não abrangendo todo o território utilizado pelos moradores.
A área de mata é considerada de uso comum, mas ainda assim existem regiões dela
utilizadas por famílias específicas para a retirada de lenha e outros recursos. Tais regiões não
são fixas visto que existe um rodízio de áreas de extração caracterizadas pela existência de
determinadas espécies, tempo de regeneração dos recursos extraídos anteriormente e outras
características referentes aos ciclos naturais sendo esses fatores incorporados ao
conhecimento dos moradores através das práticas tradicionais de uso dos recursos. Segundo
um informante,
Aqui é a área onde eu estou fazendo a minha canoa. A gente aqui já conhece o
mato, então a gente sabe onde tem aquela árvore que a gente precisa para
cada coisa. A lenha é madeira seca, madeira morta que a gente vai pegando
no mato, mas não é sempre no mesmo lugar. Agora, por exemplo, eu e outros
moradores daqui estamos pegando a lenha nessa região, porque tem bastante
madeira morta e também como junto com a árvore que derrubei para fazer a
canoa vieram outras madeiras que caem junto, daí eu utilizo elas mesmo para
não tirar de outro lugar. Então hoje é aqui que umas 3 famílias tão vindo
buscar lenha, as outras famílias também tem o lugar que a gente sabe onde é.
Por isso que não acaba, a gente controla (Roberto).
O mar, da mesma maneira que a mata, possui uma lógica de uso compartilhado com
regras sociais já incorporadas pelos moradores (sem a necessidade de serem ainda hoje
verbalizadas ou oficializadas em acordos) para a otimização destes usos. Existem pontos
familiares tradicionais de pesca, sem haver, no entanto, quaisquer marcações físicas para
defini-los. Os pescadores da região respeitam tais regras não formalizadas como os antigos
pontos tradicionais de cerco de cada família dentro da baía39.
As quatro regiões de Barbados são interligadas por caminhos produzidos pelos
próprios moradores havendo trechos de pedras e pequenas pontes de madeira para facilitar o
acesso nos dias de chuva. Quando existe a necessidade de manutenção desses caminhos, os
39

Outras comunidades, no entanto, possuem demarcações espaciais para pontos de pesca tradicional de cada
família. A Vila das Peças, por exemplo, sinaliza tais territorialidades específicas com o uso de bandeiras pretas
onde a população local já tem incorporado quem são os “usuários” tradicionais daquele espaço, mesmo sem uma
identificação escrita sobre o domínio destes pontos por cada família.
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próprios moradores organizam-se em mutirões para realizá-la. Ainda que a comunidade
aponte que nem todos os moradores participam dos mutirões, estes são considerados como
minoria.
De maneira geral os terrenos não possuem limites precisos, não havendo muros ou
cercas para delimitá-los e definir o que se encontra dentro ou fora do domínio de cada família.
Tal domínio não se limita apenas à casa mas também ao seu jardim, porto para canoas,
estruturas como casas de farinhas, casas de geradores e, em alguns casos, suas roças.
Geralmente, a localização das casas se dá em pequenas regiões compostas por núcleos
familiares mais próximos (a casa dos pais próxima à casa dos filhos).
Um costume que diferencia Barbados das demais vilas da região é o cultivo de jardins,
o que mantém os terrenos e caminhos sempre coloridos e com a aparência de bem cuidados. O
lixo, geralmente, é queimado, mas quando não é possível também é enterrado.
As casas são feitas de madeira advinda da própria região ou de alvenaria, o que
implica na necessidade de recursos financeiros e na utilização de um transporte para o
deslocamento dos materiais de construção vindos, geralmente, do centro de Guaraqueçaba. Os
moradores apontam que, antigamente, as casas eram feitas a partir de técnicas que associavam
o uso do barro, diferentes madeiras, cipós e palhas, demandando um vasto conhecimento
acerca das épocas propícias para a extração e manejo adequado de cada recurso. Com a
intervenção dos órgãos ambientais as construções passaram por transformação tanto em
relação à técnica quanto ao uso de materiais. Hoje a alvenaria é incentivada pelas autoridades
ambientais como forma de coibir a extração de madeiras. Neste quesito a comunidade fica
dividida, ao passo que considera a alvenaria como de qualidade, mas também relativizam
acerca da necessidade de muito dinheiro para que seja utilizada (tanto para a compra do
material como para o deslocamento até um centro urbano onde possam comprar tais
materiais). A imposição no modo de construir implica em um método indireto de controle do
uso de recursos e tecnologias de dimensão identitária e relacional.
Barbados possuía no período da coleta de dados 69 moradores distribuídos em 19
casas. No entanto, existiam 6 casas destinadas à moradia que encontravam-se desocupadas e 1
casa de turista que também não apresentava moradores. Além disso, existiam as pequenas
casas destinadas ao armazenamento dos geradores de energia e barcos, que não foram
contabilizadas. Em termos de equipamentos ou espaços públicos foram contabilizados na
comunidade 2 casas de farinha, 1 bar, 1 restaurante, 2 pequenos comércios de alimentos, 1
campo de futebol, 1 casa de cultura (pertencente à associação de moradores em parceria com
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pessoas externas à comunidade) e 1 espaço comunitário denominado como Espaço Michaud
(obra da Provopar em 2009). Trilhas e ruínas são encontradas ao redor da comunidade.
Em frente a Barbados estão as ilhas de Pinheiros e dos Papagaios, local onde ocorre a
revoada dos papagaios da cara roxa, ou chauá (Amazona brasiliensis), espécie endêmica da
região. Apenas a ilha de Pinheiros apresenta ocupação humana tendo somente uma família
residindo atualmente, mas também apresenta casas de turistas.

A famosa revoada dos

papagaios da cara roxa é um dos motivos que contribuem para o fluxo turístico em Barbados,
proveniente, em sua maioria, de Superagui para passeios diários.

2.3.2 A chegada da energia elétrica

Por toda a comunidade é possível avistar painéis solares. No período de coleta de
dados, Barbados passava por uma transição quanto ao fornecimento de energia. A partir de
1996 a comunidade foi contemplada com 1 painel solar e 1 bateria por casa, sendo os próprios
moradores os responsáveis pelo serviço de manutenção. Muitos moradores pediram à Copel,
instituição responsável pelo serviço, a troca das baterias. No entanto, a cada troca as baterias
retornavam piores, o que, segundo os moradores, deve-se ao fato de serem baterias usadas.
A eletrificação por sistemas fotovoltaicos foi, segundo o sítio oficial da Copel, uma
tentativa de inovação por parte da instituição para o aperfeiçoamento e teste desta tecnologia.
Além disso, tecnologias alternativas de geração de energia já haviam sido demandadas por
órgãos ambientais do governo para parques ambientais, postos de fiscalização e locais
administrativos de difícil acesso. Dentre os órgãos que demandaram tais serviços estavam o
IAP, Polícia Florestal, Ibama e Marinha do Brasil.
Segundo a Copel, para Guaraqueçaba, mais especificamente na região onde localiza-se
Barbados, a empresa instalou o sistema apenas com uma placa devido ao fato da proibição
pelos órgão ambientais federais e estaduais de se levar energia elétrica até que se
estabelecesse legislação para a regulamentação dos parques nacionais. O projeto anterior,
antes da proibição do ICMbio, previa a instalação de cabos subterrâneos a partir de
Guaraqueçaba para as vilas de Poruquara, Tibicanga, Bertioga, Guapicum, Barbados,
Canudal, Vila Fátima e Ararapira - sendo as quatro últimas as vilas onde a instalação foi
proibida (COPEL, 2010).
A própria oficialização da Associação de Moradores de Barbados foi influenciada por
este processo de instalação da energia, bem como da necessidade da gestão do Parque para
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que houvesse certa forma de organização local que, a partir da representatividade, facilitasse a
articulação da vila em relação a assuntos externos.
Após 16 anos utilizando apenas uma placa solar para a geração de energia de uma casa
que possui em média 5 moradores, as comunidades da região passavam por um período de
revolta. Muitos, além de reclamar da falta de qualidade e eficácia de tal tecnologia, ainda
culpavam a administração do Parque Nacional de Superagui pois alegavam a privação de um
direito básico pela imposição do parque para garantir a preservação ambiental.
Pelos painéis solares existentes até então não serem suficientes, praticamente todas as
famílias de Barbados e outras vilas da região continuaram fazendo uso do gerador movido a
diesel. Sobre tal assunto sempre houve um consenso: os moradores não gostariam de ter que
utilizar tal instrumento mas, devido à ineficiência dos painéis solares, eram obrigados a fazêlo. O uso do gerador acarreta na perda de tempo e dinheiro na sua manutenção. Além disso,
espanta os animais pelo forte barulho e poluição gerado quando encontra-se em
funcionamento. No entanto, o fator mais prejudicial para essas famílias está no alto custo para
manter um gerador funcionando já que, para ter combustível, é necessário ter dinheiro não
apenas para o diesel que irá abastecê-lo, mas também para se deslocar até Guaraqueçaba
(aproximadamente 1 hora de viagem de barco a motor, gastando em média 2 ou 3 litros de
diesel). O gasto implica em sérias dificuldades para certas famílias que se mantém apenas da
pesca, que encontra-se em declínio na região. Em um cálculo realizado com um pai de família
de Barbados, concluiu-se que em uma casa de 5 pessoas, onde o gerador é ligado apenas
durante a noite, para o funcionamento de uma televisão (onde a família e os vizinhos se
reúnem para assisti-la) e, ocasionalmente, para o funcionamento de uma máquina de lavar
roupas (também compartilhada entre os vizinhos), gasta-se 360 reais por mês apenas com o
combustível, sem incluir gastos de manutenção, os quais, geralmente, são dispendiosos.
Entre os anos de 2011 e 2012 a Copel surgiu com uma proposta de melhoria nos
serviços de geração de energia por sistemas fotovoltaicos. No início a proposta gerou revolta e
a não aceitação por parte dos moradores de diversas vilas. O conflito se deu pela possibilidade
de algumas vilas como Bertioga, Tibicanga e Poruquara receberem energia elétrica
convencional (por cabos subterrâneos e com transmissão de fios de energia presos em postes),
o maior desejo de todas as vilas da região. Muito se especulou sobre tal ação. Os moradores se
questionavam se a instalação da energia elétrica se dava por problemas orçamentários, por
motivos ambientais (já que as comunidades com energia elétrica encontravam-se fora dos
limites do Parque) ou pelo simples fato de que algumas vilas receberiam e outras não.
Algumas pessoas chegaram a se questionar se tal diferenciação poderia ser uma estratégia do
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ICMbio para atrair famílias das comunidades que não receberiam energia por postes para as
comunidades que receberiam e que, coincidentemente, estariam localizadas fora dos limites
do parque.
Muitos moradores chegaram a negar o serviço, alegando que se não fosse energia
elétrica por cabos e postes, eles continuariam com os geradores, pois não desejavam ser
enganados novamente com uma energia solar que não funciona.
Com a chegada da equipe da Copel na região a opinião foi mudando gradativamente à
medida que viam ou sabiam de histórias das demais comunidades que começavam a ter os
novos painéis instalados. Dessa vez a Copel estaria investindo em um equipamento de última
geração40. Segundo depoimentos dos técnicos da empresa que atuavam na região, estariam
sendo instalados 10 painéis muito mais eficientes que os anteriores a cada 3 casas, sendo
fornecidas também novas baterias, um sistema de aquecedor para o chuveiro e uma geladeira
para cada casa ocupada. Os espaços comunitários onde não existem moradores fixos também
seriam contemplados pelos painéis, mas não ganhariam o aquecedor e a geladeira. O espaço
comunitário William Michaud, segundo os moradores, ainda ganhará um freezer, o que
facilitará nos serviços oferecidos pela cozinha comunitária organizada pelas mulheres da vila.
Além disso, os moradores dizem que existe a possibilidade de ganharem televisão e
computador apreendidos pela receita federal e também a instalação de um telecentro com
internet.
Para os moradores de Barbados, a maior vantagem em relação ao uso dos painéis
solares que estão sendo instalados agora será a gratuidade do mesmo, tendo em vista que,
embora a energia elétrica pudesse ser melhor, eles acreditam que não pagar pela energia e
ainda receber todos esses benefícios, como aquecedor e geladeira, é melhor que receber um
serviço de qualidade, mas ter que pagar por ele. De qualquer forma, por estar em fase de
instalação e teste, os moradores continuam guardando com carinho seus geradores, mas
esperam não ter de voltar a utilizá-los.
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Até a finalização da coleta de dados os problemas em relação à energia não haviam sido solucionados. Ainda
que a comunidade tenha recebido as instalações, as placas fotovoltaicas não haviam sido entregues, o que
continuava gerando revolta na população de Barbados.
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2.3.3 Entre o tempo dos antigos e o tempo presente: heranças e reminiscências

Desde o período da colônia Suíça, muito mudou na paisagem de Barbados. A partir
das pinturas de Willian Michaud é possível perceber algumas transformações no uso e
ocupação da terra.
Imagem 6: Pintura de Michaud

Titulo da obra: Superagui (s.d) Autor Willian Michaud (Fonte: disponível no sítio
http://www.gilsoncamargo.com.br).
A obra Superagui (s.d) de William Michaud retrata a vista de Barbados. Alguns
moradores afirmam que a pintura indica o local onde o pintor morava:
Ali onde a [Paula] mora era onde o Michaud morava, com certeza. A gente vê
porque a gente olha a pintura e já conhece, porque a gente conhece a vista, o
lugar. Muito mato cresceu e a casa não está mais lá, mas se você for ali no
terreno você vai ver as ruínas lá atrás, vê a base da casa mesmo, que pela
forma parece ser essa daí da pintura. Além disso, é só você olhar as palmeiras
da pintura e as palmeiras que estão lá no terreno, têm a mesma posição.
Então, era bem ali mesmo que ele pintou, mas o mato mudou, hoje a mata é
mais fechada, mais preservada. Naquele tempo era muita agricultura e os
terrenos limpos com grama. Se a gente andar por esses matos a gente encontra
várias ruinas de deixar você louco mesmo imaginando como era esse lugar.
Eu, por mim, penso que naqueles tempos tinha até gente que ia morar mais pra
cima dos morros, onde tinham as roças (José).
A comunidade como um todo demonstra orgulho acerca do parentesco com a figura de
Michaud, uma vez que o consideram um antepassado que se destacou no contexto do
desenvolvimento da colônia em sua época. Alguns descendentes de William Michaud vivem
no mesmo terreno em que ele viveu, sendo esse um fato que desencadeia histórias antigas de
sua época, bem como menção a visagens que são associadas aos antigos moradores da região,
como afirma uma informante:
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Lugar velho é assim mesmo, minha filha. É muita gente que passou por aqui, é
muita história que já aconteceu neste lugar. E aí, você sabe como é, nem toda
história é boa. Muita gente morreu de doença grave que tinha que isolar o
corpo do defunto. Daí eles deixavam o corpo descansar lá na pedra do
descanso, porque não podia ficar perto dos moradores, da água, e tinha que
esperar até um barco vir buscar pra levar o corpo pra ser enterrado longe
daqui. Acho que tem muita alma por aqui que não teve descanso de verdade,
porque volta e meia a gente vê, a gente sente esse pessoal andando aqui por
essa vila. Tem gente que não gosta nem de passar perto de alguns lugares.
Tem uns que até não se chega mais por trilha, porque ninguém mais foi,
porque não se utiliza mais aquele lugar (Dalva).
As visagens são relatadas por alguns moradores como algo normal no universo da vila.
Independente da religião da qual se participa, muitos moradores comentam sobre aparições
em locais especificos da região, lugares onde algumas pessoas evitam passar perto durante a
noite. Uma destas localidades foi incorporada até como uma brincadeira com os visitantes da
vila. A conhecida pedra da caveira, entre a região do Saco e a do Sambaqui é um trecho de
passagem obrigatória para quem transita entre estas duas regiões, nela alguns moradores
desenharam uma caveira como forma de caracterizar e brincar sobre o que este trecho
simboliza. Diversos moradores apontam esta localidade como um dos pontos principais de
visagens, ainda que existam outros locais apontados pelas histórias locais este se destacaria
juntamente com a pedra do descanso, a pedra branca e as proximidades das ruínas.
Outras obras de Michaud, se comparadas com imagens atuais dos lugares retratados,
nos auxiliam a compreender as transformações no espaço vivido, não apenas por
características materiais, mas também pela mudança no modo de vida implícita nas imagens.
Imagem 7: Vinhedos no Morro Barbados,
Colônia do Superaguy (séc XIX)

(Fonte: Wikipedia, 2012).

Imagem 8: Casas de descendentes de
Michaud vistas da água.

(Foto: Letícia Duarte, 2011).

Na pintura de William Michaud dos vinhedos no Morro Barbados nota-se a dinâmica
de uso do espaço dos morros destinados à vitivinicultura. A imagem 8, de 2011, mostra como
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se conforma atualmente o mesmo lugar retratado por Michaud no século XIX. Além das
afirmações dadas pelos próprios moradores e descendentes de Michaud, diversas
características da foto indicam que ambas as imagens retratam o mesmo lugar. Tais
características são os cumes dos morros, as palmeiras localizadas em frente às casas, a área
próxima às casas destinada ao armazenamento de canoas nos momentos de maré alta e, por
fim, o curso do pequeno rio que distingue-se do restante da área de lama nos momentos de
maré baixa. Próximas às casas da imagem 7, localizam-se algumas ruinas não perceptíveis
nesta imagem, mas que se referem às ruinas que os moradores afirmam ser as antigas casas
demonstradas na obra de Michaud.
Um informante discorre sobre as mudanças na vila entre a época de Michaud e a atual
Os homens da lei vem aí dizendo que nós que poluímos e destruímos essa
grande floresta, mas até nas pinturas do Michaud você vê que eles tiravam o
mato dos morros todinho para o fim de plantar. Se eles podiam desmatar isso
tudo para plantar por que motivo que nós hoje não podemos? Antes havia bem
mais gente aqui do que tem agora, daí a necessidade da fartura da lavoura,
porque era comida para o povo daqui e para o povo da cidade que não
planta.[...] As casas que aparecem nas pinturas são muito grandes se for ver o
tamanho das nossas casas de hoje, porque naquele tempo era diferente. A
família era maior pra ajudar na lavoura, daí desde cedo já se aprendia o
ofício na terra e no mar. [...] As casas eram feitas todas de madeira, barro,
chão batido de terra. A telha que hoje já vem pronta era tudo feita pela gente
mesmo de quem tinha dinheiro, quem era pobre que nem a gente, era aquele
telhado da guaricana trançada. A gente tinha nossa casa aqui perto da água,
mas também tinha um ranchinho perto da roça. Nos tempos de trabalho
mesmo ficava lá com criança pequena e tudo. Depois de um tempo você larga
a roça, porque ela não necessita de você ficar ali olhando, trabalhando todo
dia. Mas o ranchinho era um barraquinho mesmo. A casa que a gente morava
já era um pouco melhorzinha. Era cozinha de fogo mesmo. Tinha aquele que
tinha o fogo direto no chão, tinha aquele que já tinha um fogo mais no alto
mesmo, onde ali se secava o peixe, o milho, a caça (Germano).
Outro morador complementa sobre o estilo das construções feitas antigamente
Olha, se eu te disser você não acredita, mas tinha lugar por aqui, assim como
lá nas “Peças” antigamente, que quando eles iam mudar a casa de lugar eles
não desmontavam a casa. Eles tiravam a telha e o assoalho e iam com a casa
inteira. Ia um monte de gente dentro da casa, porque antes não era de prego,
era de encaixe com a mesma madeira. Por isso que não custava pra montar
uma casa e o povo até que se mudava. O teto era de palha de guaricana, e a
casa tinha 20 metros de comprido. Deixava todas as comidas secando. Aqui
não tem mais nenhuma casa daquele jeitão que nós fazíamos antigamente, tudo
vai mudando. Tem uns que mudam por gosto, porque acha que é feio morar do
jeito dos antigos que eram muito pobres, tem outros que não têm condições e
querem fazer sua casinha mas não podem cortar um pau do mato que são
multados e correm o risco até de apanhar por essa mata se a Força Verde
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pegar. Daía não pode ser assim, porque ninguém aqui é ladrão, esse mato todo
que está aí é nosso. Mas pra não complicar com o IBAMA, com a Força Verde,
a gente não faz nada, por medo mesmo, pra se evitar o pior. Acabou que
vivemos que nem mendigos, que eu ainda prefiro ser visto que nem mendigo do
que como ladrão e ainda por cima ladrão de uma coisa que é minha, que se eu
te digo isso você pode até achar que é piada, porque é coisa de doido mesmo
(Júlio)
Constata-se através dos depoimentos dos moradores que as mudanças materiais
implicam também em mudanças comportamentais que, segundo eles, foram impostas pela
nova lógica preservacionista.
Outra Pintura de William Michaud muito falada pelos moradores de Barbados é a
“Pedra Branca”.
Imagem 9: Pintura de Michaud

Pedra Branca, Superagui (s.d) Aquarela/ Nanquim sobre papel (Foto: Letícia Duarte41, 2012).
A imagem retrata um importante local para a Comunidade. A Pedra Branca, apesar de
não ser visível na paisagem atual devido ao crescimento da vegetação, ainda serve como
ponto de referência entre os moradores. Muitas são as histórias desse local, algumas
envolvendo histórias de visagens, de avistamento de animais, ou de utilização dela como
referência para localização de pontos como casas, trilhas e roças.

2.4 OS FILHOS DE BARBADOS

Os moradores de Barbados se denominam como “filhos” deste lugar, uma categoria
nativa que demonstra a forte relação deles com o seu território. Assim como grande parte das
41

Foto da obra de William Michaud tirada pela autora no Espaço Comunitário William Michaud em Barbados.
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demais vilas, o trabalho oficial é a pesca. Para eles, a pesca acontece em água doce e salgada e
envolve diversas técnicas artesanais para a captura de diferentes espécies de peixes, a extração
de ostras e outros moluscos, bem como a de crustáceos. Cada espécie exige o conhecimento
por parte dos pescadores sobre suas características e comportamento, sobre o uso de técnica
específica, da região de abrangência e das diferentes épocas determinantes para cada espécie,
como suas épocas de procriação, deslocamento e outras.
Nem todos os pescadores de Barbados recorrem às mesmas espécies uma vez que elas
exigem apetrechos específicos, como é o caso da tainha, segundo um informante:
Aqui não é todo mundo que tem condição de ter muitos tipos de redes, porque
é caro, aí cada um mata o peixe que pode de acordo com a rede que tem. Do
mesmo jeito é o lugar, porque se você quer pescar um bagre, por exemplo, ele
vai dar no lugar diferente que os outros peixes. Então por isso cada pescador
vai matar peixe em lugares diferentes. Às vezes pescamos na mesma parte, mas
isso não traz problema, porque se tem pra alimentar minha família, tem pros
outros também. Aqui um precisa do outro, então tem vezes que também saímos
juntos para pescar. Tem vezes que a mulher vai junto também (Paulo).
Apesar da pesca ocorrer em sua maioria de maneira individual e principalmente
realizada pelos homens, existem ocasiões em que a atividade é coletiva. Antigamente diversas
pessoas de Barbados faziam a pesca da tainha em grandes grupos, mas atualmente ela se dá,
em sua maioria, de maneira individual ou em pequenos grupos.
A pesca no “mar grosso” também é realizada, mas em menor escala. Os pescadores de
Barbados estão mais habituados à pesca dentro da baía. Durante meu período de coleta de
dados pude presenciar a iniciação de um jovem da comunidade na pesca no mar grosso,
ocasião que envolveu muita preocupação e expectativa dos moradores e familiares.
Outra técnica de pesca muito utilizada no passado era o cerco. Com a proibição dessa
prática no estado do Paraná42, muitos moradores passaram a ter dificuldades em alimentar
suas famílias, uma vez que o cerco possibilitava a captura de diferentes espécies de acordo
com as larguras de suas redes. Os pescadores da região passaram por conflitos com órgãos
ambientais em diversas reuniões devido ao fato das autoridades considerarem a prática como
predatória. Muitos moradores relatam que os praticantes do cerco, técnica tradicional em sua
cultura, eram chamados pelos funcionários de órgãos ambientais de “pescadores
vagabundos”, que estariam com preguiça de trabalhar.
Um dos desejos levantados por praticamente todos os moradores de Barbados e região
é de que a prática do cerco volte a ser permitida, mas com regras de manejo que permitam a
42

Pela portaria nº12 do IBAMA, no dia 20 de março de 2003.
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limpeza e a captura apenas de peixes grandes. A proposta dos pescadores é de que sejam
utilizadas madeiras alternativas para a estrutura do cerco, como o bambu, ao invés de
madeiras de extração proibida. Além disso, as malhas devem ser claras43. O período de
utilização do cerco seria apenas nos 3 meses de maior escassez financeira, ou seja, no inverno,
quando são poucos os turistas na região. Também se propõe que seja realizada a limpeza do
local retirando as redes e madeiras após a utilização do cerco, uma vez que os pescadores
deixariam de monitorar o cerco diariamente e isso poderia fazer com que espécies
continuassem sendo capturadas.
O trabalho na pesca exige também o saber em relação aos ciclos naturais e à forma de
manejo de elementos da “mata” (forma como os moradores denominam a floresta). A pesca
só se torna possível através do trabalho anterior na mata para a confecção de canoas de pau
único, de remos e da extração de madeiras para a reforma de barcos. Além disso, a mata
fornece a lenha para a cozinha, o que influencia na conservação de uma reserva mínima de
peixes e frutos do mar para as épocas de escassez ou proibição de pesca. A mata também
fornece madeiras para a construção de casas e a complementaridade alimentar.
Os moradores de Barbados e das demais vilas da região reclamam sobre a dificuldade
ocasionada pela separação entre os domínios do mar e da mata e sua complementariedade no
modo de vida local por parte dos órgãos ambientais. Tal percepção resultou na restrição do
uso da mata para grande parte das atividades tradicionais desenvolvidas pela cultura local.
Para os moradores, a proibição da roça foi um dos fatores mais prejudiciais à cultura e
à sobrevivência desses grupos. Com isso, as comunidades tiveram que intensificar as
atividades que gerassem algum tipo de renda para a compra de alimentos que agora precisam
ser trazidos dos centros urbanos, além do gasto com o combustível do barco para esse
deslocamento.
Devido à restrição legal imposta pelo órgão ambiental, bem como a própria dinâmica
do grupo em relação ao acesso ao estudo, possibilidade de trabalhar na pesca e outras
transformações ocorridas na região, a participação dos jovens em práticas como a roça é
mínima. Os moradores mais antigos alegam que gostariam que os jovens incorporassem em
seu modo de vida esta atividade uma vez que representa muito de sua cultura. No entanto,
alguns pais relatam que preferem que os filhos continuem estudando, sem trabalhar na
lavoura, já que isso poderia desencadear uma melhoria nas condições de vida dos filhos, com
mais oportunidades e fartura.
43

Forma utilizada pelos pescadores para dizer que as redes utilizadas possuem um grande espaço de abertura
para que peixes pequenos não sejam capturados.
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Do ponto de vista cultural, a comunidade gostaria que a prática da roça fosse
resgatada, sendo esse um desejo dos próprios jovens ao presenciar a dificuldade financeira
para comprar alimentos.
A proibição da roça é destacada pelos moradores como a ação mais impactante por
acarretar em mudanças culturais, como a mudança dos hábitos alimentares, gerando a
desnutrição em diversas crianças. As roças produzidas geralmente, mas não exclusivamente
pelo sistema de coivara era o espaço onde se cultivava a mandioca, banana, inhame, cará,
chuchu, feijão, batata doce, abóbora, melancia e outros. Geralmente se dividia esta produção
de acordo com a característica do solo, devido ao fato de algumas espécies se adaptarem
melhor as condições mais secas. A roça geralmente ficava distanciada das residências,
havendo pequenos ranchos para a permanência principalmente no período inicial de
estabelecimento dela. Próximas às residências ficavam as hortas com plantas medicinais e
espécies de crescimento mais rápido como hortaliças e temperos em geral44.
Como resultado dessa mudança, outras atividades deixaram de existir, ou funcionam
de maneira muito reduzida, como a utilização das farinheiras e a produção de pratos e bebidas
tradicionais. Deixar de trabalhar na roça implicou também na diminuição dos mutirões.
Certamente existiram outros motivos que influenciaram na diminuição dessa atividade, como
a presença de igrejas com doutrinas mais rígidas que não consideram como positivos os bailes
de fandango que sempre eram oferecidos pelo morador beneficiado pelo mutirão como forma
de agradecimento pelo trabalho coletivo.
O fato das horas dedicadas à pesca ter aumentado devido à necessidade de maior renda
para conseguir alimentos também é um fator considerável para a diminuição dos mutirões e
para as transformações no modo de vida local.
O elemento mais polêmico ligado à roça é a caça, de acordo com um informante:
A roça é entressafra, inverno é roça, porque não dá pesca. O caçador pode
caçar no inverno e ter roça. Antigamente a roça era permanente, porque ele
caçava na roça, ela fazia com que o cara não fosse pra mata. Ele ficava
cuidando da roça e os bichos vinham comer e aí matavam na porta de casa
mesmo (Roberto).
A fala acima auxilia a compreender a forma local de se realizar a atividade da caça.
Segundo moradores, geralmente as crianças começam a acompanhar os mais velhos na pesca,
caça e demais atividades tradicionais a partir dos cinco ou seis anos. É comum encontrar com
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Ainda que os moradores se refiram às roças como práticas do passado devido às proibições, alguns deles
continuam desenvolvendo a atividade ainda que em espaços extremamente reduzidos e com o medo constante de
serem multados.
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crianças sempre com suas “cetras”, nome utilizado para os estilingues. Mais especificamente
na caça, os jovens acompanham os mais experientes para aprender e auxiliar, juntamente com
os cachorros que possuem importância decisiva no sucesso da caça.
Com a criação do parque, moradores relatam que houve reuniões entre funcionários
das unidades de conservação e a população. Em uma dessas reuniões, ao ser esclarecido que
quem fosse pego caçando seria preso ou receberia multas, uma moradora de Ararapira
questionou se o funcionário do Parque poderia ir até a roça dela, já que a onça havia matado
um tatu e enterrado a metade dele nas proximidades de sua roça e se ela não pudesse caçar
aquele animal certamente ele ficaria rondando sua casa. A moradora ainda haveria reclamado
sobre a falta de conhecimento dos representantes do parque que não entendiam que a questão,
algumas vezes, não se restringia apenas a caçar um animal para a alimentação, mas também
uma estratégia de proteção de sua casa, familiares e roça.
Outro morador complementa sobre o costume relacionado à roça:
Quem trabalhava com lavoura matava o biguá45 e comia. Comia o biguá,
levava para comer na roça. Caçar nós não caçávamos, só fazíamos o mundéu
pra pegar os bichos que iam atacar a roça. Esse é o problema, pois a caça se
caçava na beira da roça, na porta. Hoje em dia tem muita gente de fora que
vem aí pescar armado, com arma de fogo mesmo (Germano).
Em uma das viagens de canoa que participei, presenciei diversos momentos nas
comunidades relacionados à caça. Pude perceber que existem muitos indivíduos de fora das
vilas que procuram essa região para a caça ilegal. Em uma determinada ocasião, presenciei
um funcionário da polícia militar retirando palmito do Parque Nacional do Superagui e
buscando rastros de uma onça (que pouco tempo depois foi capturada por ele). Ao registrar
estas atividades com uma câmera fotográfica fui ameaçada e obrigada a apagar as imagens.
Alguns moradores relatam que existem safáris de caça comercializados pelos próprios
agentes de diferentes órgãos ambientais e polícia militar. Muitos moradores, ao se sentirem
ameaçados diante da autoridade dos agentes, acabam participando indiretamente ao receber
em suas casas tais funcionários e turistas que os acompanham, alguns moradores, por vezes,
também participam na caça atuando como guias.
Outro fator imprescindível para o trabalho no mar e no mato é o conhecimento não só
do conjunto de características das espécies, mas também das luas, ventos e marés. Tal saber
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O Biguá (Phalacrocorax brasilianus) é uma ave muito conhecida nessa região. Segundo moradores, a
presença significativa dessa espécie tem gerado problemas ambientais visto que as ilhas onde essas aves pousam
estão com toda a sua vegetação secando devido ao excesso de suas fezes ácidas que afetam folhas, raízes e solo.
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dita a dinâmica de trabalho por estabelecer os meses, dias, horas do dia e clima mais propícios
para cada atividade e a forma como ela será desempenhada. É o que relata um informante:
O seu Vito Costa foi um morador muito inteligente daqui da região. O cara
era analfabeto, não sabia escrever ou ler um A, daí um dia a gente foi pra
floresta, subiu o morro do Canudal e lá de cima olhamos a floresta. Lá em
baixo, com todos aqueles tons de verde das árvores, de lá de cima ele sabia
dizer qual árvore que era cada uma lá embaixo, sabia até dizer se lá era brejo
ou não, ou o que dava naquele terreno. Você veja só, é analfabeto de letra,
mas lê a natureza de um jeito que ninguém da cidade consegue. Acho que a
grande virtude dessa nossa cultura caiçara é a atenção nos sinais que a
natureza mostra. Por exemplo, passa um passarinho aqui e canta, daí a gente
já sabe e já pensa: se esse passarinho cantou então quer dizer tal coisa. Pode
dizer que já vem tempo ruim, ou que é época que não pode entrar na mata. É
isso que faz tudo se manter equilibrado. Então se isso se perde a gente não tem
mais nada (Matheus).
A fala nativa acima revela um aspecto essencial da reprodução da cultura local,
denominada por ele próprio como caiçara. Grande parte do conhecimento local acerca de
recursos específicos e do território, de maneira geral, é transmitido através de lendas, mitos e
crenças.

2.4.1 A crença na cultura local

É o sistema de crenças passado de geração em geração o responsável por essa lógica
de uso e manejo do território. Ainda que a presença de religiões mais restritivas influencie em
comportamentos distintos, as crenças transmitidas pela tradição são ainda mais fortes e
seguidas pelos moradores. Ainda que a opção religiosa dos moradores influencie seus
comportamentos, o uso e manejo dos recursos bem como alguns saberes específicos são
provenientes de ensinamentos e crenças transmitidos de pai para filho. Católicos e
evangélicos (forma como a comunidade se divide) partilham de crenças e citam lendas de sua
cultura que ordenam usos e formas de manejo do território. Um exemplo muito citado entre os
moradores é o “pai do mato”. Com a chegada da época de procriação na mata os moradores
interpretam a vocalização de certas espécies animais como um sinal de que o pai do mato está
à solta na floresta e por isso não se pode caçar.
O uso do território é influenciado diretamente pela crença. O sistema de lendas locais
é o principal determinante no uso e manejo dos recursos. Me deparei reproduzindo diversos
comportamentos que eram delicadamente corrigidos ou viravam motivo de risos entre os
moradores, como minha forma de ajudar nas hortas, andar no mato, ou atividades
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corriqueiras. Os momentos de descontração eram sempre seguidos de explicações de como os
moradores costumavam fazer as mesmas atividades que eu desempenhava de maneira tão
diferente. Grande parte das explicações vinham acompanhadas de longas histórias sobre
acontecimentos locais ou lendas. As justificativas sempre possuíam um cunho que remetia às
suas crenças e, quando perguntava onde, como e com quem cada pessoa havia aprendido tais
atividades e formas de fazê-las, geralmente, elas alegavam que haviam aprendido com
familiares ou pessoas que eram referência na comunidade.
Apesar de parecer que a comunidade se conforma, em geral, em pescadores, existem
diversas figuras conhecidas por habilidades específicas, como a experiência no mato,
experiência em pegar ostras através de mergulhos, em fazer redes, bedidas e comidas
específicas, em realizar partos, em fazer artesanato em timbupeva ou cipó Imbé, em trabalhar
com a cura com plantas medicinais e animais, em arrumar barcos, fazer casas, canoas, remos,
em educar as crianças, na habilidade para lidar e conhecer comportamentos de pássaros e
outros animais, e até mesmo com atividades novas que foram surgindo com o tempo, como
em lidar com os turistas e com as autoridades.
Esta gama de diferentes habilidades e peculiaridades fortalece o coletivo. Diversas
dessas atividades possuem um valor na reprodução da cultura como um todo. Apesar de
existirem líderes oficiais, como o presidente da associação de moradores, existem líderes
indiretos, que não são classificados oficialmente pela comunidade desta forma, mas a quem os
moradores respeitam e, de certa forma, buscam o aval para determinadas atividades. As
pessoas mais velhas são muito valorizadas e funcionam como referências na comunidade. Da
mesma forma, o respeito dado aos mais experientes na mata é notório e valorizado a partir da
vontade dos pais de que os filhos aprendam com aquela pessoa sobre os saberes e condutas
pertinentes àquele universo. Ainda que a família seja a principal multiplicadora desses saberes
locais, os diferentes especialistas são, também, uma fonte de aprendizado.
A cura natural é um dos exemplos de como a crença influencia na vida da
comunidade. Diversas são as histórias sobre Dona Ester, curandeira já falecida da Vila
Mariana46. Os moradores mais antigos de todas as vilas citam o importante trabalho desta
mulher que curava pessoas de toda a região através de remédios naturais provenientes de
plantas e animais. Diversas vilas possuem pessoas que ainda desempenham a função do que
alguns moradores denominam como “curandeiros”. Os curandeiros, por sua vez, não se
denominam assim, muitos nem gostam desse rótulo em função da religião que têm, cada vez
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Comunidade da Ilha Rasa, localizada na baía de Laranjeiras, ao lado da baía de Pinheiros.
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mais, se inserido nas comunidades. Pela Igreja Evangélica não assimilar positivamente o
curandeirismo, muitas das pessoas que trabalhavam com a cura natural deixaram de
desenvolver a atividade, ou a adaptaram, por exemplo, não realizando mais as rezas que
envolviam o processo de cura. Este é o exemplo de Barbados, onde uma moradora ainda é
responsável por muitos tratamentos de saúde dos moradores e visitantes da região. A mudança
de religião não fez com que ela parasse com seu trabalho de cura, pois sabe da importância
dele em uma região onde o acesso ao hospital mais próximo é difícil e dispendioso em termos
financeiros.
Os moradores, independente da religião, respeitam e incentivam este trabalho. Muitos
deles ressaltam que esta pessoa pode até ensinar como se faz o remédio, no entanto, acreditam
que ele só funciona quando é feito por esta pessoa.
A professora da comunidade também possui a função de passar adiante tais
conhecimentos e o faz através de brincadeiras e atividades dentro da sala de aula. Nota-se o
amplo conhecimento das crianças adquirido através da escola, uma vez que fazem questão de
passar para frente o que a professora as ensinou em cada dia. Além disso, pelo fluxo da
professora entre Barbados e demais vilas e centros urbanos (para a realização do seu
aperfeiçoamento profissional) ela também se torna uma referencia para a resolução de
assuntos como a relação com instituições e projetos externos.

2.4.2 A formação da identidade local

A identidade local transita entre o ser caiçara e o ser pescador artesanal. Tal dinâmica
ocorre de maneira complexa, visto que, apesar da busca pelo engajamento político em
Barbados, há muito receio entre os moradores em relação às consequências locais da luta
pelos seus direitos territoriais como comunidade tradicional.
Em um encontro realizado com a associação de moradores de Barbados foi levantada a
questão identitária do grupo. Diversas foram as discussões internas que levavam ao
questionamento sobre o que é a identidade caiçara, a de pescador artesanal ou ainda uma outra
identidade que poderia transitar entre ambos. Para eles, ser caiçara pertence mais ao tempo
dos antigos, quando havia o livre acesso à mata e, sobretudo, à roça.
De acordo com os moradores, o advento das restrições ambientais implicou na
transformação do uso dos recursos que eram divididos entre o domínio da mata e da pesca
para o deslocamento majoritário para a pesca. Desta forma, as pessoas começaram a passar
mais tempo pescando, somado a isso, os jovens passam a ser direcionados desde cedo apenas
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à pesca, aumentando o número de pescadores e, assim, a exploração mais focada no mar, fato
apontado pelos moradores como um dos motivos da diminuição na fartura da pesca na
região47.
Além da intervenção pelas legislações ambientais, os moradores relatam que algumas
inovações também influenciaram na transição da pesca como atividade principal, como a
chegada do barco a motor, de técnicas e produtos novos como os equipamentos mais
modernos para a pesca. No entanto, ainda que com diversas facilidades e aumento da pesca
como atividade econômica principal, os moradores ressaltam a todo momento a importância
do uso da mata, uma vez que a pesca por si só não fornece condições financeiras para que as
comunidades deixem de usar a mata e passem a comprar tudo o que necessitam nos centros
urbanos.
Muitos participantes da discussão levantavam o desejo de se autoidentificar como
caiçara, visto o amplo conhecimento trazido pelos laços indígenas, negros e brancos. Para
outros, a herança indígena se mostrava como algo a se envergonhar ou a evitar, como se essa
referência simbolizasse o atraso e não a civilização. A relação que muitos moradores faziam
sobre os índios era a de que seu conhecimento não é valorizado, pelo contrário, deveria ser
escondido.
A identidade caiçara incita também a pluriatividade, o domínio da pesca e da mata
mas, para esse grupo, se autoidentificar como caiçara implicaria em dificuldades em relação
ao órgão ambiental, já que se dizendo caiçara eles poderiam estar se incriminando, assumindo
a ilegalidade de seus atos. Assumir sua identidade caiçara como legítima seria admitir o uso
atual dos recursos da mata o que, muito embora aconteça de maneira muito reduzida se
comparada a 20 anos atrás, seria algo como um entrave para a continuidade da comunidade
diante do ICMbio e do Parque. O ambientalismo deixou marcas tão profundas nas populações
locais que elas demonstram ter medo de assumir seu modo de vida, como se em algum
momento elas pudessem ser castigadas por sua cultura, preferindo muitas vezes a
invisibilidade ou, então, esconder suas atividades e correr o risco de pagar multas ou serem
presos se forem abordados pela autoridade ambiental.
Outra questão muito salientada pelos moradores na reunião foi a necessidade legal de
sua autoidentificação como pescador. Assim se posiciona um informante:
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Além disso, os moradores apontam a pesca industrial como um dos principais fatores para o declínio da oferta
de peixes na região. Também consideram os períodos legais de proibição de pesca de determinadas espécies
como o defeso do camarão como inapropriadas, pois, segundo eles, não ocorre em época correta para a
reprodução da espécie. Destacam também o aumento no número de botos na baía que se alimentam de grande
quantidade de peixe e que, para eles, também pode ter influenciado na diminuição de pescados.
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De que me adianta dizer que eu sou caiçara se pra receber o defeso eu tenho
que ser pescador? Todo mundo aqui tem carteira de pescador artesanal pela
colônia. É isso que a gente é diante da lei, se a gente disser que é caiçara é
capaz deles tirarem esse único dinheirinho que nos resta (José).
Já outro informante pontua isto melhor:
Quem hoje se diz pescador artesanal é porque teve algum contato com gente
de fora, se você perguntar para quem é do Mopear ou teve alguma relação
com eles, participou de alguma reunião ou conversa, eles falam que são
pescadores artesanais. Se você perguntar pra quem não teve esse contato, eles
sempre vão dizer que são caiçaras, ou, no máximo, vão generalizar dizendo
que são pescadores. Não é permitido ser caçador, fazedor de canoa, ou outras
coisas, então por que você acha que eles iam dizer que são? (Matheus).
A comunidade de Barbados encontra-se hoje dividida quanto à sua identidade. Muitos
assumem a identidade caiçara e alegam que devido à ancestralidade é essa a forma mais
adequada para descrevê-los. No entanto, outra parte do grupo alega pertencer ao universo dos
pescadores artesanais, como declara um informante:
Aqui a gente tem mesmo que dizer que é todo mundo caiçara, porque isso é
uma coisa que nossos pais são, nossos avós eram e aí por diante até o
momento que foi todo mundo se misturando. Ser pescador é ser caiçara,
porque ser caiçara é pescar, é caçar, é roçar, é ser tudo isso aqui que você que
veio aqui está vendo. Agora, dizer que é só pescador não diz tudo que a gente
é, porque a gente também precisa da mata. Aqui a gente não pode nem entrar
na mata porque esse parque todo não é mais nosso, então imagina se a gente
fala que é pescador, daí sim não vão deixar a gente fazer nem um remo com as
coisas da mata. Tem gente que não admite que tem sangue de índio na veia,
quer dizer que é pescador porque tem vergonha, porque o caiçara tem no
sangue o índio e o negro. Pra muita gente aqui o orgulho mesmo só está em
dizer que é todo mundo descendente do Michaud, mas todo mundo tem um
pouco de mistura também. Mas também tem o lado daquilo que disseram na
reunião, nossa profissão assinada no papel é de pescador. Todo mundo paga a
colônia aqui certinho, então tem que se dizer pescador também. Mas, aí eu já
não entendo se isso é só ser uma profissão de trabalho mesmo, porque
trabalhar na mata todo mundo trabalha também, pode não admitir e dizer que
é só pescador, mas eu duvido existir alguém aqui que não usa a mata.
Ninguém vende as coisas da mata pra sobreviver, é só tirado aquele tantinho
que é pra família mesmo, então já não é a profissão. Só que se a gente diz que
é caiçara a gente não tem isso como profissão, porque ninguém vai pagar o
defeso porque não vai ter carteira de caiçara como tem de pescador. Então,
para mim, eu sei que eu sou caiçara, mas pra eles de fora, pra fiscalização eu
tenho que dizer que sou pescador, e artesanal, porque não pesco de barco
grande, com aquelas redes que matam tudo (Paulo).
A fala nativa acima apresenta uma síntese da matriz multi-identitária dos sujeitos em
questão, onde as identidades são assumidas a partir de um contexto sócio-político.
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A questão da identidade, por vezes, é questionada e interpretada pelos moradores de
Barbados como a profissão. Cabe aqui destacar que a profissão também compõe a condição
identitária, somando na condição e luta política do grupo. A pesca, por ser a principal
atividade na região, é a perspectiva que os jovens possuem de garantir um meio de obtenção
de renda, como demonstra a fala a seguir:
A coisa mais difícil da minha vida foi quando eu tive que contar pro meu pai
que eu não gostava de pescar. Ele me perguntou: mas então se você não
pescar, você vai fazer o que? Aí eu ia pescar e ficava apavorado de pena dos
bichos porque eu sempre ia pescar com os caras muito grossos mesmo. E isso
foi criando um conflito em mim: quem que eu sou? O que eu estou fazendo da
minha vida? O sonho da minha mãe até hoje é que eu fosse professor, porque
aqui ou se é professor ou é pescador. Mas ainda bem que aí apareceu a
escultura que comecei a ter umas encomendas e logo em seguida virei guia de
turismo, então acabei indo pro alternativo, que poucas pessoas tentam ir. Até
hoje uns caras da minha idade não conversam comigo, achando que eu sou
estranho, que me acho melhor que eles por não ser pescador, mas os filhos
deles me adoram (Matheus).
Confirma-se através da fala acima que a identidade a partir do viés da profissão
compõe a identidade coletiva, uma vez que não se assumindo profissionalmente, Matheus
produziu um estranhamento em seu grupo por se colocar fora de uma luta política conjunta.
Em Barbados a única pessoa empregada é a professora da Escola Municipal sediada na
própria comunidade. Todos os outros moradores não possuem vínculos empregatícios e renda
fixa. De certa forma, todas as famílias possuem pelo menos um membro que realiza as
atividades de pesca. A renda dos moradores também é proveniente de aposentadorias e
auxílios governamentais como o bolsa família.
O período de maior rendimento financeiro nas comunidades é o verão devido ao
grande fluxo de turistas vindos de Superagui para passar o dia e a venda de caranguejos.
Nesse período a renda de cada família pode girar em torno dos 1000 reais mensais. No
entanto, nos meses de inverno essa renda cai para 200 reais para uma família de
aproximadamente 5 pessoas. Existem meses que a pesca não gera lucro, servindo apenas para
subsistência, quando o benefício do bolsa família representa todo o dinheiro que entra no
orçamento da família (o que geralmente gira em torno de 70 a 150 reais).
Muitos são os fatores que levam famílias a abandonarem suas vilas. Desde o início do
ano de 2012, em Barbados 3 famílias deixaram suas casas em busca de melhores condições de
vida nos centros urbanos. O motivo levantado por todos os entrevistados no deslocamento de
famílias inteiras aos centros urbanos é a dificuldade em viver em um espaço com tantas
restrições ambientais. Muitos deles apontam que seu conhecimento serve apenas para a vida

122

naquele lugar e que com suas atividades tradicionais sendo proibidas não restam alternativas
de sobrevivência. Para muitos deles manter-se nas vilas acaba por obrigá-los a viver como
mendigos ou ladrões dentro de seu próprio território, segundo um informante:
Tem muita gente daqui que vai embora, principalmente lá pro Valadares,
porque geralmente quem sai daqui já vai pra lá porque é mais barato e é onde
quem já saiu daqui antes foi. Só que as pessoas saem achando que vão
melhorar de vida, achar emprego bom na cidade, mas acaba que lá fica pior,
porque sai daqui já sem estudo, tem uns que nem as letras não sabem, quando
chega lá a vida muda muito. Porque aqui a gente pode até não ter emprego e
aquele dinheirinho certo todo mês, mas pelo menos nós estamos no lugar que
nossos pais deram pra gente. Precisando de um peixe pra comer, nós
matamos, buscamos as coisas nas matas se a situação fica difícil. Aqui precisa
de menos dinheiro pra viver, é sofrido também, mas pelo menos temos nossa
família unida, sem perigo dos filhos caírem no crime, nas drogas, que lá pra
cidade é só história assim. É uma desgraceira que não tem final. Aí a pessoa
chega lá, vê que não é como imaginou e quer voltar, mas aí já vendeu sua casa
e não pode mais voltar. Daí pronto, está feito, não volta mais e desgraçou a
vida dele e da família (Germano).
Desastres ambientais como o de vazamento de óleo do navio Vicuña, em Paranaguá, e
da Petrobrás, na Serra do Mar Paranaense, têm influência direta nas migrações dessa região
das baías de Pinheiros e Laranjeiras. As indenizações aos pescadores pelo período em que
houve a proibição da pesca levou muitos moradores a utilizarem esse dinheiro para a mudança
aos centros urbanos mais próximos, principalmente a Paranaguá.
Outro fator determinante na mobilidade populacional são os matrimônios. O costume
local (porém com algumas exceções) é de que as mulheres se mudem para a comunidade da
família do marido, gerando um fluxo interno entre as vilas. Ainda que muitas vilas da região
sejam habitadas por grandes grupos familiares, é justamente essa migração ocasionada pelos
matrimônios que, de certa forma, mantém um equilíbrio populacional entre as comunidades,
ao passo que constantemente existem pessoas chegando e deixando as vilas.
Os casamentos acontecem geralmente para as mulheres a partir da idade de 15 anos até
aproximadamente os 20 anos. Já para os homens a idade comum está entre 18 e 25 anos.
Dessa forma, o trânsito entre vilas é normal. A maioria dos moradores já viveu em
outras vilas, ainda que por curtos períodos. Outros fatores citados como decisivos na escolha
da vila de moradia seria a possibilidade de estudo para os filhos e o ritmo de trabalho, já que
alegam que cada vila possui uma lógica diferenciada de trabalho.
Existem vilas onde o número de homens solteiros é muito maior que o de mulheres,
fazendo com que eles busquem companheiras em outras vilas.
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O futebol consiste em uma atividade de grande importância regional, sendo essa
atividade e as festas religiosas os maiores responsáveis por encontros entre pessoas de
diferentes comunidades. O futebol reúne semanalmente comunidades vizinhas. Os
campeonatos entre vilas funcionam não apenas como um momento de lazer, mas também de
articulação comunitária, visto que a partir dele os moradores também se organizam para a
arrecadação de dinheiro para as demandas das associações de moradores.

2.4.3 O paradigma do turismo como alternativa econômica

A atividade turística em Barbados ocorre muito em função do fluxo turístico existente
em Superagui. O período de maior movimento é no verão, quando pescadores e grupos de
condutores de Superagui e Ilha das Peças realizam passeios para avistar a revoada dos
papagaios da cara roxa na Ilha de Pinheiros. O restaurante existente em Barbados e o espaço
comunitário William Michaud – onde as mulheres trabalham de maneira conjunta no verão,
funcionam apenas com reservas.
Outra forma muito comum de turismo na região são as segundas residências de turistas
que passam períodos curtos nelas. Em Barbados apenas uma casa corresponde a esse uso. A
visão dos moradores em relação a essa forma de turismo é negativa visto que, segundo eles,
esses turistas contribuem pouco à vida na comunidade. Geralmente as casas de veraneio
destoam das demais, já que são construídas com materiais de maior qualidade e num estilo
arquitetônico diferente da lógica local. A contratação informal de moradores da vila para o
trabalho de caseiros é vista por alguns como um ato de exploração, pois geralmente, o
pagamento é muito baixo. Para outros, tal atividade pode ser positiva, quando não existem
outras possibilidades de geração de renda.
Outras abordagens, como o turismo de base comunitária, também são desenvolvidas
na comunidade. Atualmente, uma organização social denominada Casa de Cultura é quem
auxilia os moradores nesta atividade. A partir da elaboração de roteiros turísticos com
enfoque em vivências relacionadas ao conhecimento tradicional e modo de vida dos
moradores, a Casa de Cultura organiza e auxilia os moradores no processo de planejamento,
organização e efetivação destes roteiros. Outras iniciativas com enfoque no turismo
comunitário já ocorreram em Barbados, como o Projeto Bagagem48, mas que não
prosseguiram suas ações.
48

Consiste em uma organização não governamental (Associação Projeto Bagagem) de apoio e fomento ao
turismo de base comunitária em âmbito nacional.
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Existe, entre os moradores, a concepção de formas distintas de turismo o que, para
eles, pode ser dividido entre os “turistas bons” e “turistas ruins”. Os turistas ruins seriam os
que possuem casas nas comunidades. Além deles, alguns moradores reclamam do tipo de
relação de turistas provenientes do fluxo de Superagui, uma vez que algumas destas relações
se tornam meramente comerciais:
O turismo é assim, por exemplo, tem família aqui que passa o mês com 200
reais. Se o turismo começa a se intensificar aqui ele passa a ganhar mais, mas
ao mesmo tempo ele começa a viver só em função disso, aí ele vai perdendo
coisas como aquela alegria de receber as visitas. A cultura se transforma
também e a influência de fora vem independente do turismo, mas o problema é
perder essa coisa do prazer de receber, virar uma relação comercial, como lá
em Superagui. Você vai ali e já te dizem: você vem aqui tal hora que a comida
vai estar pronta. Aí os caras vão embora e não teve nenhuma relação ali, não
tem essa coisa da amizade, porque a partir do momento que você vira
profissional, você já tem outra função e é a função do profissionalismo, que
tem que ter qualidade, tem regra, é como vender um produto mesmo (Janaína).
Nota-se através deste discurso que existe uma relativização sobre o turismo entre os
moradores. Ainda que muitos aleguem a importância da atividade para a sobrevivência dentro
de uma área onde muitos usos foram proibidos, existe uma preocupação interna sobre os
caminhos da atividade turística:
Mas essa questão do turismo também tem que ver pro outro lado, porque nós
que somos pescadores e formos vender um camarão, pra quem que a gente vai
vender se não existe uma empresa, uma indústria ou qualquer coisa ali em
Guaraqueçaba que consuma. Se você tira uma ostrinha pra turista você vai se
mantendo aos poucos (José).
Como demonstrado pela fala acima, a atividade turística é uma grande contribuição na
geração de renda local. O turismo realizado, sobretudo no período de inverno, auxilia os
moradores no período de maior dificuldade financeira do ano. Geralmente as comunidades
são visitadas por pescadores amadores em seus barcos particulares em busca de 20 a 30 dúzias
de camarão para a utilização como iscas vivas. Além das iscas, esses turistas costumam
utilizar o serviço de limpeza de peixes realizado pelas mulheres da comunidade, compram
ostras, alguns peixes e, ocasionalmente, objetos de cestaria para a pesca.
Na concepção dos moradores, os turistas bons seriam principalmente aqueles
provenientes das iniciativas de turismo de base comunitária, uma vez que contribuem
economicamente à comunidade, optando por vivências relacionadas à cultura e modo de vida
local.
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Ainda assim, existe uma relativização acerca da forma como o próprio turismo
comunitário vem se desenvolvendo em Barbados:
Hoje eu penso que quem fala de turismo comunitário fala mais porque está na
moda, porque eu mesmo não conheço turismo comunitário que seja da
comunidade mesmo. Fui até pra Rede Cearense de Turismo Comunitário e
aquilo me entristeceu, porque onde já se viu dizer que é comunitário se quem
faz realmente é a universidade ou alguém por trás, que nunca é da
comunidade? Acho que antes de querer fazer esse turismo tem que ter um
despertar cultural, porque o turismo de base comunitária em uma comunidade
fragmentada é pular uma fase. Tem que fazer com que a cidadania caiçara
volte e fique forte. Aí o sujeito vai entender que ele não é um empreendedor de
turismo, mas que ele é um pescador, ou um fazedor de remo e que é isto que
faz ele poder trabalhar com o turismo de forma complementar. O que me
preocupa é que hoje ele só acontece em Barbados por iniciativa de quem vem
de fora, o que no meu ver cria uma dependência. Só acontece quando o
pessoal de fora que está envolvido quer trazer o roteiro. Acho que o problema
é que o nome confunde, porque se diz comunitário, mas deveria dizer que tem
a participação da comunidade, mas ele não vem verdadeiramente da
comunidade, tanto que os moradores esperam quem vem de fora para
organizar, obedecem o que essas pessoas orientam, não fazem do jeito próprio
(Matheus).
Ainda que existam ressalvas como no registro acima, o turismo comunitário tem sido
uma das ferramentas que propicia a valorização de práticas tradicionais que não eram mais
desenvolvidas ou que ocorriam com pouca frequência, como a utilização das farinheiras e a
produção de bebidas tradicionais, como o licor feito especialmente para as ocasiões em que
havia trabalhos de mutirões. A partir das vivências culturais, os moradores demonstram e
permitem a participação dos visitantes em atividades como a confecção de redes e apetrechos
de pesca em geral, na pesca, nas remadas nas canoas de pau único, na elaboração de pratos
típicos, no uso das farinheiras, entre outros.
A atividade turística voltada para o viés comunitário tem sido propagada no discurso
dos gestores do Parque. Na realização dos estudos para o Plano de Manejo a atividade surge
como a principal alternativa de geração de renda para os moradores que permanecerão no
interior da UC.
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2.5 DISSENSOS LOCAIS: A VISÃO DA COMUNIDADE SOBRE O PARQUE E A
VISÃO DO “PARQUE” SOBRE AS COMUNIDADES

A configuração territorial de Guaraqueçaba em um mosaico de Unidades de
Conservação de variadas categorias contribuiu nas transformações socioespaciais de toda essa
região. Dedico este item à discussão sobre o Parque e sua relação com a comunidade de
Barbados. Busquei abordar diferentes aspectos desse contexto apresentando a opinião de
ambos os agentes, gestores e comunidade, sobre o mesmo assunto.

2.5.1 O parque segundo o ICMbio
Os dados referentes ao Parque foram coletados a partir de duas entrevistas49 com
Guadalupe Vivekananda50, reportagens e documentos extraídos da internet, bem como o sítio
oficial da UC.
O depoimento de Guadalupe Vivekananda fornece um resgate histórico consistente
acerca do Parque. Seu ingresso como funcionária da UC ocorreu no ano de 1989, mesmo ano
da criação da UC e do próprio IBAMA. Até então os Parques eram geridos pelo IBDF. Com a
junção do IBDF com a SUDEPE, SEMA e SUDHEVEA, Guadalupe Vivekananda que até
então era funcionaria da SUDEPE é convidada a trabalhar no Parque Nacional do Superagui.
Sobre tal período a entrevistada relata:
[...] eu achei que seria um desafio, ainda mais porque naquela época as
mulheres quase não eram aceitas, não iam para essas áreas, muito menos
biólogos, eram mais engenheiros florestais. Quando eu aceitei, alguns colegas
disseram que eu teria uma certa dificuldade porque lá os pescadores eram
machistas, mas eu não senti essa dificuldade, foi muito bom. Os pescadores
sempre me respeitaram, as mulheres também sentiram uma abertura para
conversar sobre as necessidades delas, foi excelente. [...] Para você chegar em
uma comunidade e dizer que agora aquilo ali é um Parque não é nada fácil,
mas aos poucos fomos estabelecendo uma relação de confiança. Logo que
cheguei lá eu falei que a gente não poderia prometer nada e que teríamos que
caminhar juntos. [...] Eu também não posso fechar meus olhos para qualquer
coisa. Foi um processo de amadurecimento contínuo (Entrevista em 2012).
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A primeira entrevista foi realizada no ano de 2009, enquanto a segunda ocorreu no ano de 2012.
Foi chefe do Parque Nacional do Superagui entre os anos de 1989 e 2003. Atuou como Coordenadora Geral de
Unidades de Conservação Federais, em Brasília, até fevereiro de 2004. Entre 2004 e 2007 foi responsável pelo
Núcleo de Unidades de Conservação Federais no Paraná. A partir da divisão do IBAMA, em 2008, passou à
função de chefe substituta da UC, agora gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
50
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Guadalupe esclarece que na época da criação do Parque não existiam tantas categorias
de Unidades de Conservação, uma vez que o SNUC foi criado apenas em 2000. Dessa forma,
o critério utilizado para a escolha da categoria de Parque Nacional se deu pela existência de
belezas cênicas na região, como a Praia Deserta com 37 km de extensão, parte da paisagem do
Lagamar. Nesse período, a entrevistada destaca que as Ilhas de Pinheiros e Pinheirinho
constituíam-se como Áreas de Relevante Interesse Ecológico e algumas áreas essenciais para
a concretização dos objetivos de conservação estavam fora dos limites da Unidade.
Com a descoberta do Mico Leão da Cara Preta (Leontopithecus caissara), espécie
endêmica da região, o Parque é ampliado com o objetivo de incorporar aos seus limites uma
porção continental, uma vez que anteriormente Superagui fazia parte do continente e com essa
ruptura a conservação da espécie poderia ser comprometida. Além disso, os objetivos dos
gestores do Parque era o de conter a especulação imobiliária na Praia Deserta e garantir os
espaços utilizados por aves migratórias. A partir da ampliação da UC as Ilhas de Pinheiro e
Pinheirinho foram incluídas nos limites do Parque, bem como as comunidades menores.
Guadalupe afirma que a inserção das comunidades aos limites do Parque e a tentativa de
controle da especulação imobiliária geraram conflitos. Apesar das restrições de uso ocorrerem
de maneira geral na Mata Atlântica, não se referindo apenas ao Parque, tal concepção não foi
absorvida pelos moradores.
A entrevistada ressalta que na época em que o Parque foi criado não se faziam
reuniões públicas para discussão sobre a criação e manutenção da UC de maneira geral.
Com a ampliação do Parque, as comunidades da Ilha das Peças continuaram fora dos
limites da UC, enquanto a Barra do Superagui teve uma boa porção de seu território colocado
para fora da área da UC. Segundo Guadalupe, o objetivo desta delimitação era o de fazer com
que as comunidades menores, então no interior da unidade, passassem a se deslocar para a
Barra do Superagui ou outras comunidades na Ilha das Peças. No entanto, isto não ocorreu,
fato que, segundo a entrevistada, se dá por existir uma diferenciação entre cada comunidade,
onde cada uma possui uma técnica própria de pesca que não se adapta a outros locais.

2.5.1.1 A concepção de Comunidades tradicionais para o ICMBio

Quando questionada se no momento da criação da unidade houve alguma preocupação
especial pelas comunidades da região consistirem em populações tradicionais, como estudos
prévios e termos de compromisso, Guadalupe Vivekananda argumentou que:
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Na época da criação não havia essa preocupação, mas é logico que depende
muito da sensibilidade da equipe, de ter bom senso na gestão. O Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a
Povos e Comunidade Tradicionais (CNPT) nasceu com a criação das reservas
extrativistas, deste tipo de categoria de manejo, mas também serve como
mediadora em diversos conflitos que envolvem populações tradicionais, como
quilombolas e índios. Então o CNPT ajuda a facilitar o diálogo nestes casos.
Agora já existe dentro do ICMBio essa questão social, mas quando o parque
foi criado não era assim, não. Começou a partir de 2000, realmente, com a
consolidação do SNUC. Com o tempo você vai verificando que há uma
diferença comportamental entre populações comuns e tradicionais, de uso.
Então você vê que é diferente de outras comunidades, mas, de qualquer forma,
são humanos sujeitos a falhas (Guadalupe Vivekananda – entrevista 2012).
Para Guadalupe, as comunidades do interior do Parque são consideradas como
tradicionais especificamente como pescadores artesanais. Tal identificação se dá em função
da auto-identificação de uma das comunidades a partir de uma cartografia social. A
entrevistada salienta que a tentativa de conter a especulação imobiliária também se dá pela
preocupação com aspectos culturais dessas comunidades, uma vez que considera os possíveis
efeitos dessa situação como uma agressão à cultura local.
Em relação à especulação imobiliária, mesmo antes da elaboração do Plano de Manejo
a gestão do Parque iniciou processos de regularização fundiária em alguns locais. A tentativa,
segundo a entrevistada, era a conscientização dos moradores de que a venda de casas não
consistia em uma solução adequada para gerar renda. Após muitos anos nessa situação, o
órgão gestor passou a embargar obras e aplicar multas a quem construísse sem autorização
dos órgãos ambientais e do Patrimônio da União. Foram necessárias algumas atitudes
radicais, como a demolição de casas de veraneio. Na Ilha das Peças foi realizado um
cadastramento das casas em parceria com o Patrimônio da União, o que conferia uma
identificação mais precisa sobre o dono da casa. Com isso, se ocorresse a venda do imóvel, o
dono deveria sair da Vila ou comprar outra área cadastrada. Na Barra do Superagui foram
demolidas quatro casas recentes de turistas. Após esse período houve um controle da
especulação imobiliária. O ICMBio mantém algumas normas até mesmo para reformas, com
o fim de monitoramento da situação.
Guadalupe Vivekananda complementa ao expor um exemplo prático:
É difícil isso, [...] não podemos só ficar abençoando as comunidades, temos
que ser duros também, pois, às vezes, eles não sabem as consequências do que
eles fazem. Ali na Vila das Peças está um problema agora, pois tem vários
jovens casando e as melhores áreas eles entregaram para gente de fora. Nós
éramos contra isso, mas na época a comunidade fez até um abaixo assinado.
Hoje em dia, na verdade, se esses jovens quiserem ter uma propriedade eles
não poderiam, pois existe uma legislação do Patrimônio da União que diz que
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a partir de 2006 ninguém pode ocupar áreas de marinha. Então o ICMBio fez
uma justificativa sobre isso, explicando que existem esses casos de pessoas que
se casam e os pais não possuem terrenos grandes para construir casas
próximas, então precisaria de novos terrenos para esses jovens. A SPU enviou
ao Ministério Público e ele fez uma recomendação exclusivamente para
aqueles que casam. Foi diferente a questão ali na Barra do Superagui. Ali
também estava acontecendo [a especulação imobiliária] e a gente conseguiu
demolir as casas [dos turistas] e eles [a comunidade] entenderam e o turismo
se instalou, então eles viram que era vantagem eles serem os donos das áreas
(Guadalupe Vivekananda – entrevista 2012).
,
A entrevistada reconhece as ações como eficazes para o controle da especulação
imobiliária e até mesmo para a organização dos moradores para o desenvolvimento de outras
atividades econômicas, como o turismo. A dependência exclusiva da pesca, segundo ela, é
uma ameaça, uma vez que a pesca encontra-se em crise não somente em Guaraqueçaba, mas
em todo o mundo. Ainda assim, Guadalupe enfatiza a necessidade de mais técnica e
infraestrutura para que atividades como o turismo tenham sucesso. Cabe aqui ressaltar que, de
certa forma, a dependência exclusiva da pesca foi uma consequência da imposição de uma
nova lógica territorial advinda dos órgãos e instituições ambientais da região. O enfoque na
pesca não foi uma decisão exclusiva do grupo, sendo oriundo de uma relação social maior, ou
seja, a dependência da pesca foi construída em resposta em certa parte ao desejo da
comunidade, mas também pela privação de outras atividades de acordo com interesses de
agentes antagônicos externos.

2.5.1.2 O conselho gestor para o ICMBio

A categoria de Parque Nacional conta com um conselho consultivo, que objetiva fazer
com que a gestão seja transparente pelo controle social. A partir dele busca-se uma integração
entre UC, comunidades locais, setor privado, poder público, ONGs, pesquisadores e outras
Áreas Protegidas da região. Os participantes contribuem com a elaboração e implantação do
Plano de Manejo. A distinção entre conselho consultivo e deliberativo é que o segundo tem o
poder de aprovação, e não apenas consulta, do Plano de Manejo e contratação de Oscips
visando a gestão compartilhada (Palmieri & Verissimo, 2009).
O conselho consultivo do Parque Nacional de Superagui, de acordo com Guadalupe
Vivekananda, possui a participação de representantes de todas as comunidades, não havendo a
necessidade de eleger, por exemplo, líderes de associações de moradores. Apesar das reuniões
serem públicas, Guadalupe afirma que as maiores comunidades (Vila das Peças e Barra do
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Superagui) são as que menos participam. A entrevistada relata que Vila das Peças é a
comunidade que apresenta maior resistência em relação ao Parque e às reuniões do conselho.
Para a participação das comunidades e outros atores no conselho foram realizados trabalhos
educacionais de capacitação e sensibilização oferecidos pelo próprio ICMBio e outros
parceiros.
A comunicação entre ICMBio e comunidades para o agendamento de reuniões se dá
através de cartazes que são divulgados em pontos de maior movimento nas comunidades,
além do contato telefônico entre a gestão do Parque e líderes de associações. Guadalupe
destaca que a presença do órgão nas comunidades vai além das reuniões e fiscalização,
havendo também as ocasiões em que ocorrem visitas apenas para o acompanhamento da
situação de cada vila. Tais visitas ocorrem principalmente para haver o controle em relação às
reformas e construção de casas. Neste sentido, o órgão disponibiliza requerimentos com estes
fins para a associação de moradores. Após a visita e a vistoria as autorizações são entregues:
[Esse tipo de ação] é só para controle, pois quando você chega lá não é para
entrar na privacidade da comunidade, mas justamente porque quando você faz
essas vistorias você consegue observar se é mesmo do morador local ou se ele
vendeu para alguém. Se a gente descobre que é de um veranista, a gente já
corta pela raiz. Todos os turistas que têm casa de veraneio dentro do parque a
gente vai fazer avaliação da casa. Primeiro, ver se a casa é antiga, pois se for
recente tem que desmanchar e pronto. Agora, se ela for antiga, de antes da
criação do Parque, aí a gente pode fazer a avaliação do imóvel só, não do
terreno, pois o terreno é da união, para indenizar a pessoa, pois ela perde
totalmente, passa a ser do ICMBio. O ICMBio passa a verificar se a
comunidade está precisando daquela área para um centro comunitário, por
exemplo, ou se o próprio ICMBio deseja utilizar aquela área como um centro
de pesquisa, para ver se vale a pena desmanchar mesmo (Guadalupe
Vivekananda – entrevista 2012).
Guadalupe destaca, ainda, que o ICMBio atua trazendo outros órgãos para as
comunidades com o fim de resolver situações pendentes. Existe, também, a abertura para os
moradores contribuírem com a pauta das futuras reuniões, uma vez que elas são definidas nas
reuniões anteriores.
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2.5.1.3 O plano de manejo para o ICMBio

Após 23 anos da criação do Parque Nacional de Superagui e, portanto, da atuação de 18 anos
com pendências para sua regularização51, a gestão da UC iniciou em 2012 o processo de
elaboração do Plano de Manejo52.
Até o presente momento a UC trabalha com um Manejo Moderado, conforme indicou
Guadalupe Vivekananda. As atividades permitidas consistem em passeios a pé ou de bicicleta
na Praia Deserta e na praia da Ilha das Peças, não podendo acampar e nem usar motocicleta. É
possível fazer uma trilha na Barra do Superagui que vai até a Praia Deserta. Há a
possibilidade de hospedagem nas vilas, sendo possível, também, observar o dormitório dos
papagaios de cara roxa na Ilha dos Pinheiros (não sendo permitido o desembarque nessa ilha).
Quanto a questões relativas às atividades tradicionais de subsistência, Guadalupe
destaca a influência de legislações externas ao Parque e que, geralmente, são confundidas
pelas comunidades. Alguns moradores, segundo ela, incorporam ao seu discurso contra o
Parque algumas restrições de uso gerais, de leis estaduais ou federais externas ao ICMBio,
como se ele fosse o responsável por todas elas. Esta falta de esclarecimento sobre quais
restrições são efetivamente relacionadas ao Parque intensificam os conflitos entre UC e
comunidades.
Em entrevista sobre o Parque53, o atual chefe da UC, Marcelo Bresolim, relata:
É claro que muitos conflitos se apresentam no dia-a-dia dos gestores do parque.
Afinal, existe uma população, na maior parte pescadores artesanais, vivendo
dentro ou no entorno imediato do parque. Os comunitários possuem grande
resistência e descrédito em relação aos órgãos ambientais e às ONGs, muito em
função da ausência de políticas públicas de saúde, educação e plano de manejo.
Mas também originados por uma dificuldade histórica de associativismo e da
repetição dos velhos discursos, verdadeiros “mitos” contra UCs. Um dos
maiores desafios será reverter a imagem negativa do parque junto aos locais e
isto só será possível com o incremento de um turismo responsável, com uma
melhoria da gestão do recurso pesqueiro e da importante ferramenta estadual
do ICMS Ecológico (Marcelo Bresolim em entrevista à Rede PróUC, 2009).
Como dito anteriormente, a falta de esclarecimento sobre as restrições e funções de
cada instituição ou órgãos ambientais corroboram para alguns conflitos entre comunidades e
51

O Artigo 27 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, determina que toda UC deve elaborar um Plano de Manejo no prazo máximo de cinco
anos a partir da data de sua criação.
52
Ainda para a referida Lei, o plano de manejo consiste em um documento técnico onde, a partir dos objetivos
de cada UC, se elabora o zoneamento e normas de utilização dos recursos naturais.
53
Entrevista realizada no dia 29/09/2009 para a Rede Pró-UC. Disponível no sítio oficial da rede:
http://www.redeprouc.org.br/parquesnacionais/
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Parque. A fiscalização por vezes violenta de alguns órgãos consiste em um dos elementos
mais citados entre moradores. Para Guadalupe Vivekananda, a própria confusão sobre as
funções de cada instituição ocorre pelos trabalhos realizados em parcerias.
Quando a gente vai fazer uma fiscalização maior a gente pede ajuda para a
polícia ambiental, mas eles também têm a liberdade de trabalhar ali na baía,
não dentro do parque, mas nas extremidades, então sempre acabam pegando
um pescador com rede ou outras coisas, mas a gente é parceiro, só que não
somos nós que pedimos para eles tomarem atitudes tão negativas (Guadalupe
Vivekananda – entrevista 2012).
A entrevistada cita ainda exemplos como o defeso do camarão, período em que
ocorrem fiscalizações mais rígidas nas regiões do interior da baía e no mar aberto. Muitos
moradores associam as fiscalizações ao Parque ou acreditam que é a equipe da UC que as
orientam ou denunciam os moradores.
O Plano de Manejo, como afirma Guadalupe, está sendo realizado com recursos
advindos de compensação ambiental do Porto de Itapoá. Neste momento estão sendo
desenvolvidos estudos para diagnosticar a situação atual referente à ocupação humana e às
proposições para o uso público. Três profissionais foram contratados e seguem uma
metodologia própria, em acordo com a equipe do ICMBio, seguindo um roteiro
metodológico. A previsão de término do Plano de Manejo é para dezembro de 2013, passando
pela consulta do conselho consultivo.
De acordo com a entrevista de Marcelo Bresolim à Rede Pró-UC (2009) a prioridade
da gestão da UC é a elaboração do Plano de Manejo e o encaminhamento da regularização
fundiária.
Guadalupe Vivekananda esclarece a estratégia para a regularização fundiária através
do Plano de Manejo. Algumas áreas do Parque já haviam sido tituladas pelo Estado, na época
em que Superagui ainda fazia parte do continente. Já Ilha das Peças tem sua totalidade
pertencente à União. Grandes empresas acabaram comprando áreas em Superagui, no entanto,
elas não estão conseguindo comprovar a dominialidade da área, o que impede a indenização.
A área do Vale do Rio dos Patos estaria dividida em glebas, mas não há a comprovação sobre
os reais donos das propriedades uma vez que a área sofreu um processo de grilagem de terras,
sobretudo no período em que o governo incentivou a plantação de palmito.
Já os pescadores artesanais são considerados posseiros, o que implica no pagamento
de indenizações referentes apenas ao valor das casas. Guadalupe ressalta que a regularização
fundiária para as vilas de pescadores seria prejudicial aos mesmos, ao passo que eles
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necessitam da área para sobreviver e o valor das indenizações, por serem casas simples,
seriam uma agressão à sua sobrevivência. Se ocorresse a indenização e os pescadores se
deslocassem para outras áreas, poderiam ocorrer problemas sociais ainda mais graves. Desta
forma, os pescadores só terão a regularização fundiária com indenizações se isso ocorrer por
vontade própria. Guadalupe acrescenta que:
A regularização fundiária vai ser só para quem não é de lá, como veranistas.
As pessoas que são moradoras, o que a gente pretende com o plano de manejo
é que todas as comunidades estejam inseridas num Plano de uso público que
tenha alternativas econômicas para elas. Dentro do zoneamento nós pensamos
em trazer essas áreas como zonas histórico-culturais, onde o ICMBio teria o
controle sobre isso (Guadalupe Vivekananda – entrevista 2012).
Até o Plano de Manejo entrar em vigor, as populações continuam com restrições no
uso de seu território. Quanto às atividades comuns à vida local, Guadalupe salienta que muitas
delas não serão permitidas, não pela restrição referente ao Parque, mas por se tratar de
legislações estaduais e federais específicas, como atividades extrativistas ligadas ao cipó54,
por exemplo. Sobre as roças a entrevistada alega:
É claro que não permitiremos roça em morros como alguns faziam, mas
quando o parque foi criado eu fiz esse estudo e eu sei que eles já não
trabalhavam mais com roça e que os jovens hoje já não querem mais trabalhar
com roça, só que tem aquele grupo que sempre vem resgatar essa antiguidade
e a gente acha que não tem mais espaço para isso, espaço que digo não é
espaço físico, mas dentro da própria cultura. Então, por exemplo, o que a
gente pensa é que tem uma farinheira lá, não tem nada demais que alguém
faça uma roça de mandioca demonstrativa e que sirva para alimentação local,
mas isso é uma coisa extra, que quando a gente começou a trabalhar ali acho
que só a Dona Mariquinha da Colônia que ainda plantava (Guadalupe
Vivekananda – entrevista 2012).
Os estudos sobre o modo de vida das comunidades estão sendo realizados por uma
socióloga a partir de questionários e reuniões. Também estão sendo feitos mapeamentos que,
segundo Guadalupe, servirão para um diagnóstico, sobretudo dos aspectos que despertam o
orgulho da comunidade e as dificuldades de cada vila.
Cada aspecto relacionado ao extrativismo dentro dos limites do Parque será analisado.
Guadalupe destacou que estão sendo realizados estudos sobre o uso e manejo da cataia e
caxeta. Quanto ao extrativismo de subsistência de outras espécies a entrevistada coloca que
serão necessários estudos para averiguar cada caso, sendo o termo de compromisso o
documento que poderia liberar esses usos e manejo:
54

Embora a entrevistada tenha ressaltado que as proibições são referentes a leis estaduais ou federais, o exemplo
em específico citado por ela, o cipó, não possui nenhuma lei contrária a sua extração e uso.
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Agora são mínimas as famílias que querem retirar (algo da mata). Do Parque
não poderia, mas poderíamos entrar em contato com a prefeitura para ver um
terreno no continente, por exemplo, para fazer uma coisa comunitária. Mas lá
é muito difícil trabalhar com essas coisas. Uma vez tentamos ver na barra de
Superagui, que está fora do Parque, a possibilidade de utilizar madeiras secas
que poderiam ser ainda aproveitadas, mas aí você vai liberar para um que esta
realmente carente e todo mundo quer, até aqueles que têm pousada entram na
fila até para entrega de leite, então é uma questão bastante complexa
(Guadalupe Vivekananda – entrevista 2012).

O objetivo da gestão do Parque é que a partir dos estudos para o Plano de Manejo se
tenha um panorama para o desenvolvimento da atividade turística, mais especificamente o
turismo comunitário:
Por isso que somos tão contra gente de fora lá. O que a gente pensa é que o
turismo é que vai trazer alguma alternativa para eles. [...] O turismo
atualmente está muito concentrado na Barra do Superagui, mas a pessoa que
vai ficar lá uma semana enjoa de ficar ali, então podemos ter um trabalho
para inserir Barbados ou Canudal, que são locais que possuem alternativas
gastronômicas, de artesanato. [...] Às vezes as pessoas podem construir um
quarto a mais, é um tipo de turismo que a pessoa que iria lá já iria para
conhecer mesmo a vida local. Arrumar a farinheira do seu Lopes, alguém de lá
plantar a mandioca para mostrar como faz. Em cada comunidade verificar o
potencial para isso. De repente as pessoas podem ir para o Abacateiro para
comprar a rabeca do seu Leonildo, por isso a importância do estudo sobre a
caxeta. Alguns podem ser condutores para entrar no Rio dos Patos, nas ruínas.
[...] A gente não quer que a comunidade fique estacionada no tempo, mas
queremos dizer que elas podem ser os empresários, que não precisam ser os
carregadores de malas (Guadalupe Vivekananda – entrevista 2012).
Neste contexto, Guadalupe destacou a atuação de um profissional contratado para
frequentar as comunidades e identificar elementos que possam ser aproveitados na atividade
turística. Segundo ela, a esperança da atual gestão da UC é que o Plano de Manejo vá além de
um documento padronizado, mas que seja adequado à lógica de Superagui, que consiga
aproveitar suas características e suprir suas necessidades.

2.5.2 O significado do Parque para os moradores

No contexto de Barbados, a UC de maior influência é o Parque Nacional do
Superagui, uma vez que a comunidade teve seu território inserido dentro dos limites da UC.
Um dos episódios que me despertou interesse quando realizava o trabalho de campo
foi a curiosidade de alguns moradores de diferentes comunidades sobre minha formação e
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interesse na região. Um morador da comunidade de Bertioga me questionava: “Você é
bióloga? É ambientalista? É do Parque? Porque você sabe que aqui o povo não gosta de gente
do meio ambiente, não é?”.
Apesar do Parque Nacional de Superagui ter sido criado em 1989, portanto há 23 anos,
a comunidade ainda não absorveu seu real sentido, fato demonstrado pelos discursos de seus
moradores que apresentam, em diversos casos, o desconhecimento acerca dos objetivos da
UC, do trabalho desempenhado por seus gestores e até mesmo de seus limites geográficos.
Alguns moradores comentam sobre a criação do parque alegando que ela se deu pois a
área havia sido vendida para empresários estrangeiros:
Eu sempre ouvi falar foi que o Parque tinha sido feito pelos americanos, então
eles eram os donos e a gente foi proibido de usar qualquer coisa dessa mata.
Há muito tempo que se fala que essa terra não é nossa. Nessa lei esses homens
falavam que nós não poderiamos mais plantar, tirar mato, tirar caça e até
matar peixe não podia de certo jeito ou outro. Foi aí que a vida mudou muito.
Eu acho que eles viram que aqui o povo não poluía, não destruía o mato, aí
como tinha bastante mato para todo mundo acho que escolheram aqui, então
acho que é assim, já devia estar mais fácil de fazer aqui, aí fizeram (Germano).
Ainda hoje o processo de criação da UC e, sobretudo, os motivos para a escolha do
lugar para o estabelecimento do Parque são questionamentos feitos pela comunidade. Todos
sabem da existência da UC e que algumas atividades não podem mais ser desenvolvidas, no
entanto não há o esclarecimento entre todos do que é um Parque Nacional, de sua distinção
em relação às outras UCs de diferentes categorias presentes na região ou dos reais objetivos e
regras de cada uma delas.
Quando questionados sobre o que a área em que viviam consistia diante da lei, muitos
moradores se confundiam, não sabendo afirmar ao certo se ali era um Parque Nacional, uma
Área de Proteção Ambiental, uma UC de outra categoria e alguns até mesmo se confundem o
nome do Parque com o nome das instituições, alegando que ali era o espaço da “lei do
IBAMA”, ou da “lei do ICMbio”.
Sobre as transformações no modo de vida local, diversos moradores relatam suas
experiências pessoais:
Por aqui muita coisa mudou desde que virou tudo parque. Tudo o que a gente
fazia ficou proibido. Só que eles proíbem de fazer as coisas que eram da nossa
sobrevivência, mas ninguém diz como que a gente faz para sobreviver daí em
diante. Mas, e minha família? Passar fome porque eu não posso fazer uma
roça, pegar uma caça no mato porque não tenho dinheiro pra comprar carne,
pode? Se você me perguntar se todo mundo obedece, você sabe que eu estou
mentindo, porque quem vem aqui, conhece a realidade, sabe que tem alguns
que não têm outra opção. Como é que eu vou dizer que eu não corto um
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palmito? Por que que está muita matança de caça e muita retirada de palmito?
Porque eles tiraram o nosso direito de plantar um pé de banana, de milho,
arroz, mandioca. Se a gente plantasse a gente não ia arriscar a vida lá no
mato pra correr o risco de ser mordido por uma cobra, cair numa grota
(Paulo).
Outro informante complementa:
Hoje quem pesca mais aqui não é o morador, é o turista. A caça aqui também
é mais gente de fora e muita gente da polícia. Aqui tem até comercialização
ilegal de safári de caça. Tem morador que é obrigado a receber polícia em
casa e não pode reclamar. Aqui em casa mesmo já teve dia que a gente estava
em Guaraqueçaba55 e quando voltamos estava tudo mexido, dando a certeza
de que alguém esteve aqui e achamos aqui do lado do fogão umas três balas
usada de arma (Júlio).
Como demonstrado nas falas acima, os moradores denunciam a imposição de lógicas
externas ao modo de vida local que resultam em dificuldades para a reprodução física e
cultural do grupo. Um dos aspectos notados durante a permanência no campo foi a diminuição
do palmito, sobretudo nas áreas que a população deixou devido à restrição legal, como no Rio
dos Patos. Ainda se encontra muito palmito próximo às casas ocupadas, mas as áreas
abandonadas foram tomadas por palmiteiros que abastecem a indústria do palmito em
Guaraqueçaba. O mesmo problema ocorre em outras comunidades:
Em Laranjeiras a galera saiu. Hoje se você quiser comprar madeira ilegal é lá
que os homens da motosserra ficam. Tem até casa pra eles pararem, ninguém
incomoda eles, ai de quem se atrever a dizer que eles estão errados (Júlio).
Um dos acontecimentos mais falados pelos moradores em relação ao Parque foi a
migração da comunidade antes localizada no Vale do Rio dos Patos onde parte se deslocou
para um novo local, onde formaram a comunidade do Abacateiro (ainda dentro dos limites da
UC) ou para a comunidade do Saco da Rita (fora dos limites do Parque):
O pessoal do Rio dos Patos teve que sair de lá, de tanta proibição que não deu
mais as condições que eles precisavam para sobreviver por lá. Lá é a parte
melhor para ter uma roça e caçar. [...] Não é que alguém obrigou eles a irem
embora, eles foram porque sem poder fazer roça e caçar, ia fazer o que por
lá? Morrer lá, isolado, sem nada, que nem um mendigo? Hoje as casas ficam
lá, abandonadas, vive cheio de caçador e palmiteiro de fora. Os moradores
tem que sair porque não pode usar, daí vêm os criminosos de verdade e ficam
livres para fazer e ganhar dinheiro com isso, e esse Parque depois aparece
dizendo na televisão que estão preservando, nas pesquisas que esse povo vem
fazer (Renata).
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Uma vez que os moradores de Barbados e região vivem no município de Guaraqueçaba, geralmente, quando
utilizam o nome do município em suas falas a intenção é a de se referir ao centro de Guaraqueçaba.
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Apesar dos argumentos dos moradores, Guadalupe Vivekananda (chefe substituta do
Parque Nacional do Superagui) expõe o acontecimento por outro viés:
Existe um grupo também ligado a pessoas de fora que vem e começa a querer
resgatar isso (o cultivo de roças) colocando na cabeça deles que foi o parque,
que foi o parque que acabou com o fandango, que foi o parque que espantou
os moradores do Rio dos Patos, mas eu sou testemunha ocular de que não foi
isso. Porque as pessoas também tem uma dinâmica própria. O pessoal do Rio
dos Patos saiu de lá porque eles também estavam envelhecendo, porque as
crianças precisavam estudar, eles ficavam bem longe da saída pro mar, aí eles
se instalaram e montaram aquela comunidade do Abacateiro, do Saco da Rita,
mas a gente não proibiu ninguém de se instalar ali, tanto que Abacateiro ainda
está dentro do parque. Se nós tivéssemos uma intenção, se estivéssemos por
trás disso, nós não deixaríamos eles se instalarem ali. Quando a gente viu, eles
já estavam lá, então existem muitos programas governamentais que não estão
lá, mas o órgão ambiental que está é o que leva a culpa de tudo sempre
(Guadalupe Vivekananda, entrevista em 2012).
À medida que as mudanças geradas pelas proibições atingiam os moradores não
apenas de Barbados, mas de toda a região de Superagui, Ilha das Peças e de maneira mais
geral da baía de Pinheiros, houve algumas adaptações quanto ao uso e manejo dos recursos. A
partir da utilização de técnicas agroflorestais aprendidas através da tradição e adaptadas para
as necessidades atuais, alguns moradores passaram a cultivar roças escondidas em meio à
mata em certas comunidades.
Práticas tradicionais, como os artesanatos em cestarias de cipó Imbé e timbupeva, têm
diminuído, ao passo que as proibições em relação ao uso dos recursos implicam na
diminuição de pessoas interessadas em aprender técnicas tradicionais com as figuras mais
antigas da comunidade. Alguns moradores da região culpam o próprio sistema de ensino, por
pensar que os conhecimentos transmitidos por ele não valorizam ou estimulam o aprendizado
de saberes tradicionais, direcionando as crianças a desejarem profissões externas à sua
realidade56.
Alguns moradores destacam o lado positivo da existência do parque, uma vez que a
partir dele há um controle na especulação imobiliária, reduzindo a possibilidade da ocupação
intensa por parte de turistas nas comunidades inseridas dentro dos limites da UC.
Houve também entre os moradores uma transformação na concepção e
posicionamento em relação ao parque:
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Em Barbados, especificamente, os moradores não compartilham desta opinião, uma vez que a professora desta
vila é muito admirada justamente por adaptar o ensino, somando às questões propostas pelo município questões
relativas ao conhecimento tradicional.
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Teve uma época que eu achava que a coisa mais legal do mundo era que aqui
tinha virado parque. Durante uns 10 anos da minha vida eu era ecologista
caxias, só que eu comecei a ficar aquele ecologista odiado, eu vinha atrás de
palmiteiro por tudo quanto é lado. Se eu sabia de palmiteiro a gente procurava
pra tirar eles do mato, sabe? Beirava a uma guerrilha, porque a gente ia
confrontar o cara dentro da mata. Entrava em conflito e aí despertava o ódio
de todo mundo e quando eu vi que a luta que eu estava lutando era contrária
ao que eu realmente queria que acontecesse que era a preservação da
natureza, fui pra outro lado, mas aí tive que enfrentar todo o descrédito
(Matheus).
Ainda sobre o assunto outro morador da região relata:
Eu cheguei a trabalhar para uma dessas organizações ambientais que
trabalham aqui na região, mas aí eu comecei a perceber que eles se
preocupavam muito com os bichos e a floresta, mas as pessoas mesmo eles
simplesmente ignoravam. Se pudessem eu aposto que eles tiravam todas as
pessoas daqui pros bichos e florestas ficarem isolados. A comunidade ficou
toda contra mim, porque eles já não acreditavam mais nessa empresa e eu
decidi trabalhar junto com eles. Até eu conseguir reconquistar a confiança na
minha comunidade foi muito tempo. Tive até que sair desse trabalho (morador
de Vila das Peças, 50 anos).
Outro morador da região também aborda este assunto pelo seu ponto de vista:
Tem gente que pode falar muito bem do parque, porque preserva. Eu também
achava isso no começo, mas hoje eu vejo que ele está mais prejudicando quem
é filho daqui, ele é uma doença na nossa terra, porque proíbe quem é filho
dela de fazer o que é natural, que é o manejo sustentável. Antes as pessoas
olhavam pra sua casa que é a floresta que hoje é chamada de parque nacional,
e falavam assim: isso daqui é herança dos nossos antepassados, eu tenho que
cuidar porque meu filho vai herdar isso de mim. Hoje a comunidade sabe que
não, ela sabe que aqui ninguém pode entrar, mas que a ciência e os gringos
podem, então ela sabe que a floresta que era dela, não é mais dela e se ela não
se aproveitar rapidamente o outro, que é de fora, vem e vai tomar dele. Aí
coloca a comunidade numa super exploração dos recursos que tem, porque o
filho dele não vai poder mais usufruir daquilo ali, então ele vai tirar tudo o
que pode. Tem gente por ai que não fala mais que vai pescar, fala que vai
roubar camarão, porque a natureza não é mais dele, é de outro, é de alguém
que tomou dele (Morador de Bertioga, 32 anos).
O último depoimento citado acima instiga a fazer uma ressalva acerca do uso do
território por determinados agentes: pode-se dizer que algumas pessoas que utilizam
diretamente o território, enquanto outras o utilizam indiretamente, sendo consideradas
externas ao território.
As categorias “ciência” (que se refere aos pesquisadores) e “gringo” (que se refere aos
estrangeiros) utilizadas na fala nativa tem um mesmo sentido: servem para relacionar, de
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maneira pejorativa, as pessoas mal quistas (do ponto de vista que, ainda que sejam “de fora”
possuem mais direitos que a comunidade). Devo ressaltar, antes de tudo, quanto à categoria
“gringo” que não se trata de uma xenofobia e que não se refere, necessariamente, a todos os
pesquisadores e estrangeiros, mas são adjetivos que relativizam algumas pessoas que
frequentam o lugar.
Constatou-se que em diversas falas tais categorias foram utilizadas com um sentido
negativo, utilizadas numa conotação quanto aos reais detentores de direitos de acesso ao
parque, ainda que sejam externos a esse território.
A atuação de pesquisadores em Barbados e toda a região divide a opinião dos
moradores, tendo em vista alguns históricos negativos. A grande reclamação por parte da
comunidade é a ausência de um retorno dos pesquisadores para apresentar o resultado de seus
trabalhos:
Eu não sei até que ponto a pesquisa é boa para a comunidade. A pesquisa
entrou aqui faz uns 30 anos, mas não tem muita repercussão e mudança na
vida da população daqui. Já foram feitos muitos estudos e a comunidade não
conhece nenhum. Os pesquisadores precisam da comunidade para se formar,
mas não retornam nada, nem a própria pesquisa fruto dessa relação. Às vezes
a gente pede ajuda para esses pesquisadores e eles dizem que estão muito
ocupados fazendo o doutorado deles. Não é uma troca. Além disso ainda tem
aqueles que podem prejudicar as pessoas com suas pesquisas (Janaína).
Muitos moradores demonstram desconfiança em relação às pesquisas, uma vez que já
passaram por experiências negativas, como pesquisadores que omitiram seus vínculos com
instituições que atuam na região. Outro exemplo citado por moradores foi de uma pesquisa
sobre a relação das crianças caiçaras com o meio ambiente (Pereira, 2011) onde a autora
relata um suposto esquema ilegal de extração de palmito no Parque. Alguns moradores
reprovaram o conteúdo da pesquisa, principalmente por terem sido divulgadas fotografias e
identificação de crianças da região supondo que elas também poderiam estar envolvidas nas
atividades relatadas.
Alguns moradores relatam sobre a relação com pesquisadores e destacam a influência
desses estudos no agravamento da relação das comunidades com o Parque:
Antes eu não queria pensar assim: “existe a gente e existem eles”, mas agora
eu percebo que tem a gente e tem os contra a gente e às vezes, eles são até
nossos amigos, essas pessoas que a gente gosta e que vêm aqui fazer pesquisa,
acho que às vezes nem eles percebem que a opinião científica deles prejudica a
gente. Muitos não têm sensibilidade de entender o que está acontecendo
porque focam os estudos em coisas que eles foram ensinados que não pode ter
envolvimento de gente (Matheus).
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Outro morador da região salienta:
Os ambientalistas estão aí discutindo o novo código florestal. Tem conhecido
nosso defendendo a ideia de que não pode nem pisar no mangue, que tem que
manter tudo longe das pessoas. Mas, e todas essas comunidades que estão aqui
e vivem do mar e do mangue, e nunca acabaram com isso, sempre teve o
recurso. O perigo disso tudo é o capitalismo porque se entrar o dinheiro, aí o
cara tira 10 quilos de ostra por dia. Se ele vê o dinheiro e não tem outras
possibilidades de geração de renda, e ainda por cima ele corre o risco de ser
expulso daquela terra dele, ai sim que já rola uma superexploracao (Júlio).
O contato dos moradores com a ciência tem gerado insatisfações, como as relatadas
acima. No entanto, os moradores identificam, também, a contribuição das pesquisas às lutas
locais, como a adoção pelos moradores de discursos muito presentes em trabalhos acadêmicos
realizados na região. A grande quantidade de pesquisadores em contato com as comunidades
fornecem aos moradores alguns argumentos que são incorporados à fala nativa, no entanto é
necessário se ter um cuidado, pois os diversos pesquisadores na região possuem percepções,
estratégias metodológicas e motivações políticas distintas que podem interferir direta ou
indiretamente nas lutas locais, agregando ou enfraquecendo seu movimento de resistência e
enfrentamento a seus agentes antagônicos.

2.5.2.1 O conselho gestor para os moradores

Não é possível dizer que hoje exista um consenso das comunidades em relação ao
conselho consultivo do Parque Nacional de Superagui. Apesar do interesse de muitos nas
questões relativas ao Parque, os moradores alegam que não há muita participação em reuniões
do conselho. Apenas alguns representantes participam e, ainda que exista o interesse nos
assuntos discutidos e no futuro das comunidades, pude constatar um sentimento de descrédito
quando alguns moradores falavam sobre o conselho:
Muitas pessoas não vão mais nas reuniões do conselho porque ele é
manipulador. As pessoas ficavam lá por umas 6 horas, não entendiam a
linguagem que se falava nas reuniões porque era completamente acadêmica,
pois quem fazia essas reuniões eram as ONGs e os gestores. O pescador
entrava e saía da reunião sem entender nada, assinava a ata no final sem
saber o que estava assinando, só porque tinha que assinar para ganhar óleo
pra voltar pra casa e aí legalizava todas as questões (morador de Vila das
Peças, 27 anos).
Alguns moradores reclamam também da divulgação das pautas das reuniões que,
segundo eles, não eram disponibilizadas para os moradores antes dos encontros. Para eles,

141

esta situação impedia que os próprios se organizassem antes das reuniões para a discussão dos
assuntos pertinentes entre a comunidade.
No entanto, não são todos os moradores que partilham deste pensamento que, em
alguns momentos, soa até como um boicote. Alguns se dizem interessados e participam das
reuniões, visto que consideram que os desejos da gestão do Parque determinam o que irá
acontecer na região e, portanto, participam como forma de se inteirar sobre o que acontece e
pode vir a acontecer.

2.5.2.2 O processo do plano de manejo para os moradores

Segundo o Parágrafo único do Artigo 28 do SNUC,
Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras
desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se
limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade
objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura
residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas
necessidades materiais, sociais e culturais (Artigo 28 da Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000).
Para grande parte dos moradores os conflitos das comunidades com a gestão do
Parque e muitas das queixas dos moradores de toda a região referem-se à ausência da
efetivação do conteúdo descrito acima.
Diversos moradores, quando questionados sobre os limites do Parque e as proibições
geradas por ele, não sabiam precisá-los. Nem mesmo a categoria da UC ou o significado de
um Parque Nacional é sabido por todos:
Tem gente que nem está em área de Parque e diz que está, porque alguém fala
sobre o Parque ali numa comunidade que faz parte e ele não sabe desses
limites exatos, daí logo acha que a casa dele também é Parque. Em vários
lugares o pessoal sabe que é proibido fazer de tudo, mas não sabe se ali é uma
APA, um Parque Nacional, ou qualquer outra coisa. O pessoal também não
entende de onde vem a proibição, se é IAP, ICMbio, IBAMA, Força Verde,
SPVS, aqui tudo vira “órgão ambiental”, então tudo que está ligado ao meio
ambiente acaba se tornando uma ameaça, algo ruim, que ninguém gosta,
independente se prejudica ou não (Júlio).
O pessoal chega aqui e diz que ali não pode pescar, mostram um mapa que
ninguém entende nada, com umas linhas mostrando onde pode e onde não.
Eles usam esses aparelhos de GPS pra saber onde fica mas e nós? Quem é
pescador não tem GPS para saber onde está a linha, então às vezes a gente
nem sabe se tá dentro ou fora. Antes tinha umas placas em alguns pontos
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avisando, mas não tem uma cerca ou qualquer coisa pra gente saber o que
está dentro e o que está fora (José).
Esses homens da proibição vem aqui, dizem que nada pode. Aí, se alguém está
pescando em área que não pode ou com malha que não pode, tem os materiais
todos levados embora, às vezes é preso, leva surra, mas ninguém chega aqui
para conversar, mostrando o que pode, o que não pode, onde pode, só chegam
pra violência mesmo, já dizendo que você tá errado. Tem gente que é preso e
nem sabe o que fez, fala que foi preso porque estava pescando (Germano).
As falas nativas apontam a falta de esclarecimento por parte dos órgãos ambientais e o
agravamento resultante da falta de comunicação entre órgãos ambientais e comunidade.
Com o início dos estudos para a elaboração do Plano de Manejo, diversos
comunitários se manifestaram como receosos quanto ao que o acontecimento poderia gerar na
realidade local. As comunidades têm estabelecido um contato entre seus moradores para se
inteirar sobre as ações do órgão gestor nas diferentes vilas.
Um dos assuntos polêmicos gerados pelos estudos para o Plano de Manejo foi o
mapeamento das comunidades.
Coincidentemente, uma das propostas da minha pesquisa era a realização de um
mapeamento buscando levantar o território tradicionalmente ocupado de Barbados. Acredito
que a maior distinção entre o mapeamento que me predispus a fazer e o realizado pelo
ICMBio é que busquei compreender as formas de utilização do território, tanto pelo viés
material quanto pelo simbólico. Segundo Guadalupe Vivekananda, na entrevista realizada em
2012, os mapeamentos realizados pelo ICMBio visavam identificar os principais problemas
vividos na comunidade, bem como os elementos pelos quais os moradores sentiam orgulho e
que poderiam ser utilizados pelo turismo.
Quando cheguei em Barbados os moradores já sabiam que um dos meus objetivos era
a elaboração de um mapa em conjunto com eles. Os moradores logo me mostraram um mapa
entregue pela equipe do Parque onde, segundo os moradores, a comunidade deveria
identificar os locais utilizados de maneira geral.
O mapa apresentava algumas características que dificultavam a sua compreensão e o
preenchimento dele por parte das comunidades. Até esse momento os moradores possuíam o
mapa, mas não sabiam ao certo o que deveriam fazer com ele. Segundo eles, não houve um
direcionamento sobre o que fazer, efetivamente, com aquele mapa, se deveriam delimitar as
áreas utilizadas, se deveriam delimitar a área que eles gostariam de usar, se deveriam mostrar
detalhadamente onde pescavam, onde retiravam lenha e outros elementos.
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Imagem 10: Mapa entregue pelo ICMbio para a comunidade de Barbados

(Foto: Letícia Duarte, 2012).
A imagem acima consiste na fotografia do mapa entregue pelo ICMBio. Dentre as
características que dificultavam o trabalho com ele estavam a falta de esclarecimento sobre o
que deveria ser feito; a falta de apoio técnico57 para a elaboração do mapa, visto que a
comunidade não sabia como desenhar seus usos naquela base; a menor distância possível de
ser demarcada era de 44 metros, o que impedia uma demarcação precisa dos usos locais; a
escala apresentava valores numéricos muito grandes58, de no mínimo 3,5 km e, portanto,
valores desproporcionais à intenção do mapa, que era a de identificar características de uso e
ocupação da terra; ausência de referencias espaciais importantes para a localização dos
moradores, como hidrografia e cotas altimétricas. Além disso, a comunidade notou a ausência
de demarcação de algumas comunidades (levantando a possibilidade de tal ausência ser
estratégica) e questionou a existência de logomarcas de empresas estrangeiras no mapa. Entre
as logos presentes no mapa estavam a da ONG Mater Natura, da agencia internacional de
desenvolvimento GIZ, da Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República
Federal da Alemanha e do banco alemão de desenvolvimento KFW Entwicklungsbank.

57

Algum tempo depois o ICMBio retornou à comunidade para a realização do mapeamento contando com um
apoio técnico.
58
A escala desproporcional gerou dificuldades, por exemplo, no momento de delimitação no mapa das antigas
roças. Pela menor distância possível ser de 44 metros e a escala oferecer um referencial de medida de 3,5km, os
moradores não conseguiam desenhar proporcionalmente as áreas que desejavam.
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Na primeira vez que discuti com os moradores sobre o mapeamento do território de
Barbados, realizamos uma breve oficina demonstrando formas de representação geográfica
que facilitariam na fase de preencher o mapa com as informações. Houve duas reuniões para a
discussão dos conteúdos que colocaríamos no mapa, bem como características importantes
desses conteúdos, como as formas de manejo e épocas importantes para cada elemento. Após
esse processo a própria comunidade tomou a iniciativa de montar uma maquete, material que
facilitaria tanto a minha pesquisa quanto a comunicação com o ICMBio.
A imagem abaixo consiste na maquete confeccionada pelos moradores.
Imagem 11: Maquete de Barbados feita pela comunidade

(Foto: Letícia Duarte, 2012).
Na fotografia da maquete pode-se notar que as principais informações referem-se a
ocupação da comunidade, bem como das vilas vizinhas. No canto esquerdo da imagem está a
comunidade de Canudal (em roxo), ao centro está a vila de Barbados e no canto direito (em
laranja) a comunidade do Saco do Morro (ou Colônia).
Os moradores não delimitaram informações referentes aos usos do território na
maquete. Com ela, no entanto, se torna possível que os moradores sinalizem essas áreas à
medida que conversam com o ICMBio, comigo ou qualquer outra pessoa interessada. A não
utilização do mapa proporcionou que os conteúdos que a comunidade deseja mostrar não
fiquem frigorificados, impedindo também que a comunidade se prejudique por esquecer de
sinalizar algum dado importante, o que era uma das suas principais preocupações.
Sobre o Plano de Manejo, um dos moradores do entorno do Parque ressalta que muitas
pessoas não desejam contribuir com os estudos por não acreditarem que através do Plano de
Manejo o ICMBio consiga suprir as necessidades das comunidades em relação ao uso do
território. Segundo o morador, o maior problema é a própria categoria da UC:
Essas categorias de unidade não são feitas pra humanos, então porque você
acha que eles perderiam tempo tentando fazer a comunidade entender o que é
isso? Será que só existe essa forma de preservar que seja tão ruim para as
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pessoas, será que não existe uma outra forma de fazer isso? Quer fazer
conservação? Faça, mas conserva tudo, conserva o homem dentro também. De
que adianta uma floresta inteira preservada com um país inteiro pobre, qual é
o sentido disso? De que adianta a gente discutir Plano de Manejo se o tipo de
Parque que a gente tem aqui não nos permite nada? Estamos na discussão
errada (Roberto).
A maior preocupação dos moradores de Barbados é a da inexorabilidade do Plano de
Manejo, uma vez que os comentários na região são os de que este é o momento para as
comunidades dizerem o que desejam, pois após o Plano de Manejo nada mais será permitido
além dos conteúdos autorizados por ele.
Tendo em vista a polêmica que o mapa do ICMbio causou na comunidade optamos
por reduzir o conteúdo do mapa que havia sido proposto anteriormente. Muitos moradores se
sentiram ameaçados com a intenção do mapeamento proposto pelo ICMbio que era, até então,
a personificação do agente gerador do conflito. Desta forma, a comunidade decidiu não
realizar uma cartografia social que ilustrasse o uso específico de seus espaços, uma vez que
isso poderia ser utilizado pelo ICMbio e outros agentes como um documento estratégico para
a coerção e criminalização da comunidade. Realizamos um levantamento de algo que
denominamos como um calendário vivencial, especificando práticas que a comunidade
considerava como tradicional, práticas novas, práticas que eles consideravam danosas ao meio
ambiente, o uso dos recursos, estratégias de manejo considerando as épocas características de
cada recurso, área de abrangência desses recursos, beneficiamento de matérias primas, áreas
de antigas roças e das roças atuais, as pessoas específicas que trabalhavam com determinados
recursos e toda a gama de saberes relativos a cada recurso ou prática.
Diversos foram os momentos de conversas coletivas e individuais com a comunidade
sobre a importância deste levantamento para eles próprios como instrumento político, mas
também como uma possibilidade de apropriação do conteúdo por agentes externos que
poderiam usá-lo negativamente. Assim, a própria comunidade decidiu que não divulgaríamos
este conteúdo até que eles se sentissem seguros quanto às intenções do ICMbio com o Plano
de Manejo.
O mapeamento detalhado que fizemos não será aqui divulgado por questões éticas
relacionadas ao desejo da comunidade. Apresento, apenas, um mapeamento geral que,
segundo os moradores, é o que eles consideraram o mais adequado para a apresentação ao
ICMbio.

146

Mapa 7: Uso e ocupação da comunidade de Barbados

O mapa acima contém a área de ocupação da comunidade, bem como a área de
abrangência do seu uso geral da mata e do mar.
A tentativa de realização de um estudo de inspiração etnográfica me possibilitou uma
melhor compreensão sobre diversos aspectos da vida na comunidade de Barbados. No
entanto, a complexidade da realidade e o pouco tempo para a realização da pesquisa (devido a
própria configuração de um curso de mestrado) limitaram o aprofundamento de diversas
questões. O exercício etnográfico permitiu um direcionamento em elementos pertinentes às
questões territoriais e ao conflito ali existente, me levando a algumas análises que abordarei
no capítulo que segue. De qualquer forma, acredito na potencialidade da realização de
diversos estudos na região para que se entenda melhor todo o complexo sistema de uso e
manejo do território desempenhado pelas diversas comunidades de Guaraqueçaba. Destaco,
no entanto, a necessidade destes moradores de receber um retorno dos pesquisadores que
atuam ali, para que as pesquisas possam contribuir de maneira mais prática à realidade local.
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CAPÍTULO III
ENTRE SER CAIÇARA E PESCADOR ARTESANAL: CONTROVÉRSIAS,
CONSONÂNCIAS E DISSENSOS

Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos
inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a
igualdade nos descaracteriza.
Boaventura de Souza Santos

Introdução

A proposta do capítulo que aqui se apresenta é o de realizar a análise geral dos
conteúdos abordados na pesquisa. O objetivo principal, neste capítulo, é confrontar o
conteúdo teórico-temático abordado no primeiro capítulo com as informações empíricas
apresentadas no segundo capítulo.
Como proposta inicial para analisar aspectos da formação sócioespacial de Barbados
optei pela utilização de uma linha do tempo com alguns acontecimentos importantes no
contexto da comunidade. É importante ressaltar que me predispus a investigar aspectos
específicos do processo pelo qual a comunidade vem vivendo e isto se reflete na própria
elaboração desta linha do tempo, uma vez que ela contém dados que julguei serem pertinentes
baseados na minha trajetória de pesquisa. Não pretendo aqui esgotar os assuntos acerca desta
comunidade e seus conflitos (pois sei que conseguir relatar a totalidade dos aspectos que
envolvem a lógica local seria impossível e sempre dependeria do olhar de quem relata esta
história). A intenção é a de lançar o olhar para esta realidade diante do embasamento teórico
que apresentei inicialmente e que foram confirmados, alterados, adaptados ou negados a partir
do trabalho de campo e dos discursos e comportamentos mais banais dos atores envolvidos.
Busquei sistematizar nesta linha do tempo alguns dos acontecimentos importantes para
Barbados e para a região da baía de Pinheiros como um todo, desde a formação da Colônia de
Superagui até as crises econômicas, políticas públicas, a entrada de novas tecnologias e
instituições na região. Parto do princípio que estes acontecimentos que citei ao longo do
segundo capítulo desta dissertação, como a entrada de instituições, discursos e novas
tecnologias, influenciaram direta ou indiretamente na conformação de como Barbados está
hoje, como um produto histórico, mas ainda em constantes transformações e relações.
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A análise histórica nos permite perceber que o espaço determina a sociedade assim
como a sociedade determina o espaço. Como afirma Santos (1980), até mesmo as formas
construídas pelo homem em determinado período podem manter-se no tempo alterando
apenas o seu conteúdo. Estas formas conformam-se em heranças espaciais que podem muito
bem ser percebidas nas paisagens. Tratando sobre esta paisagem como herança, Ab’Sáber
destaca que ela é “uma herança em todo o sentido da palavra: herança de processos
fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram
como território de atuação de suas comunidades” (Ab’Sáber, 2003:09).

3.1 Processos sócio-históricos da formação sócioespacial de Barbados

A linha do tempo auxilia em uma análise do espaço de Barbados e suas relações como
um produto histórico determinado por um modo de produção global, mas também por suas
formas específicas deste modo de produção localmente. Ao mesmo tempo que recebe
determinações externas, Barbados também determina seu modo de produção a partir de
aspectos locais referentes à dinâmica de sua cultura no tempo, ou seja, a forma como esta
comunidade usa e ocupa seu território não é determinada apenas por aspectos além do próprio
lugar, mas também por técnicas e estruturas produzidas por sociedades que já passaram por
este espaço.
Muitos dos assuntos sintetizados na linha do tempo já foram abordados anteriormente.
Dessa forma, retomarei o conteúdo apenas de alguns acontecimentos que julguei pertinente
para propiciar uma análise mais detalhada.
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Imagem 12: Linha do tempo

(Elaboração: Letícia Duarte, 2012).
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Optei por iniciar tal resgate a partir da formação da Colônia de Superagui. Mesmo
antes da formação da Colônia o espaço de Barbados já havia sido influenciado pela ocupação
dos sambaquibas. Ainda hoje existem sambaquis característicos dessa época, mesmo com a
exploração intensa das antigas indústrias de calcário na região. Pode-se dizer que os
sambaquis são formas que sobreviveram ao tempo e as transformações espaciais, sendo hoje
alvo de proteção e considerados importantes atrativos turísticos para a região. Desta forma, os
sambaquis são rugosidades que, para Santos (1980), são “espaços construídos, o tempo
histórico que se transformou em paisagem, incorporado ao espaço” (p. 138).
Registros do artista Michaud sobre o período de adaptação da colônia demonstram que
diversas técnicas foram adaptadas a partir da junção de conhecimentos trazidos por ele e
outros imigrantes de seus países de origem com as técnicas já utilizadas pelos grupos de
índios carijó que habitavam a região. De acordo com Ipardes (2001), os índios carijó
dominavam técnicas de pesca devido à sua ocupação na costa. A própria relação com os
índios já havia sido influenciada pela atuação de uma instituição religiosa e agrícola em
Superagui em 1770, bem como com os escravos.
A localização das vilas no interior das baías conformava-se como uma estratégia
geográfica de proteção das condições do mar aberto (Pierri et al.,2006). Percebe-se assim o a
influência direta das características do quadro natural na ocupação e na cultura das
comunidades da baía de Pinheiros. As condições naturais são percebidas ainda hoje pelos
moradores quando comentam sobre as vantagens espaciais da comunidade, sobretudo pela
presença de fontes de agua próximas à ocupação e à posição privilegiada onde os morros
fornecem a proteção dos fortes ventos (que fazem com que Bertioga – comunidade localizada
em frente a Barbados – seja mais fria). As condições naturais não determinam apenas a
ocupação, mas também as atividades produtivas. Ainda hoje a dinâmica de ventos e marés
influencia, por exemplo, a pesca.
Desde essa época registrada como o início da colonização europeia, nota-se a
determinação externa à lógica local uma vez que a ocupação por imigrantes se deu a partir de
um programa de colonização do governo de São Paulo visando a utilização das lavouras para
o abastecimento das cidades. As imagens de pinturas já apresentadas de Michaud demonstram
a distinta forma de utilização do espaço e recursos para a construção de casas e de lavouras.
O declínio da Colônia de Superagui ocorreu devido a um conjunto de acontecimentos
locais e por determinações externas. Toda essa reconfiguração econômica resultou em
grandes transformações locais como os movimentos migratórios e até mesmo em mudanças
em relação a cultura local, principalmente no que tange as atividades de produção. A abertura
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do Canal do Varadouro, por exemplo, influenciou diretamente nas dinâmicas locais. Neste
sentido, podemos notar que, como Santos (1980) afirma, as formas determinam ações da
mesma maneira que os atores o fazem. A abertura do canal simbolizou uma maior facilidade
comercial para os moradores, sobretudo da atividade pesqueira, além da entrada do turismo na
região. Diversos moradores da região entrevistados apontam a abertura do canal como um
marco tanto pela possibilidade de comercialização de produtos quanto pela maior visibilidade
da região.
É importante ressaltar, também, a influência direta da criação e atuação de diferentes
instituições ambientais que dá indícios de seu início já na década de 1960. Como os
moradores relatam, os conflitos com as instituições ocorriam devido a fiscalização violenta
por parte de seus funcionários. Pode-se dizer que é nesse momento da história de
Guaraqueçaba que os conflitos socioambientais entre comunidades e órgãos ambientais
passam a ocorrer com maior intensidade e onde se iniciou a visão (por parte dos moradores)
de que estes órgãos e demais organizações conhecidas por seu viés ambientalista estariam
contra as comunidades e seu modo de vida.
O advento do barco a motor foi decisivo nas transformações sócioespaciais na região.
Através dessa inovação tecnológica não apenas a facilidade para a pesca foi vivenciada na
região, mas os moradores começaram a adquirir conhecimentos específicos para a
manutenção desses aparelhos que começaram a se tornar comuns. Da mesma forma, os
moradores apontam que esse foi um dos motivos que estimularam a transição de uma cultura
baseada na pluriatividade das roças, caça, extrativismo e pesca, para uma atividade mais
centrada nos recursos pesqueiros. No entanto, não foi somente o motor que influenciou este
processo, como os próprios moradores destacam. As pressões dos órgãos ambientais também
tiveram significativa importância nessa transição.
Quanto à entrada da nova tecnologia do motor percebe-se aquilo que Santos (2006)
ressalta, que “a cada revolução técnica, uma nova etapa histórica se torna possível” (p. 24).
Estas técnicas não funcionam isoladamente, mas funcionam a partir de um sistema de técnicas
que representam épocas específicas. No caso do motor nessa porção do litoral norte
paranaense, acessível apenas pela água, esta técnica representa o melhor uso do tempo, o que,
para Santos (2006), pode acelerar o processo histórico. No entanto, nota-se que esta técnica
chega à região de maneira mais lenta, ao contrário da velocidade e o acesso dela em relação
aos atores hegemônicos, pois “quando um determinado ator não tem as condições para
mobilizar as técnicas consideradas mais avançadas, torna-se, por isso mesmo, um ator de
menor importância no período atual” (Santos, 2006:25).

152

O motor, dessa forma, não chega isoladamente na cultura das populações em
Guaraqueçaba. A partir dele, mais tarde, surge a energia dos geradores e, com isso, a chegada
da televisão e, posteriormente, dos celulares, fatores que possuem relação direta com
transformações locais. A televisão conforma-se em um aparelho de grande significado, pois
propaga a nova pedagogia da hegemonia. Os moradores mais antigos de Barbados apontam a
chegada dela como um fator de transformação na educação dos jovens, que passam a ter
contato com o de fora e considerar os comportamentos apresentados nas novelas como
adequados, entrando em conflito com seus pais e seu modo de vida. Além disso, a televisão
também possibilitou aos moradores de Barbados o contato com o “de fora” de maneira mais
intensa.
Com um barco mais veloz, os pescadores dedicam mais tempo pescando,
efetivamente, e menos tempo se deslocando para chegar até os locais de pesca e
comercialização. Ele também facilita a entrada do gelo que, de certa forma, auxilia em um
armazenamento temporário do pescado que será vendido. Por outro lado, essa técnica exige
um gasto a mais por parte dos pescadores, para adquirir o combustível necessário para
desempenhar a atividade, além dos custos de manutenção com o motor. Gradativamente a
pesca torna-se mais rentável por garantir uma renda em uma realidade que focava
basicamente na subsistência. Nota-se nesse processo a incorporação cada vez maior do
capitalismo nas atividades locais, determinando suas lógicas sociais.
Ao propiciar um acesso mais facilitado e rápido aos centros urbanos associado à renda,
ainda que pequena, alcançada através da pesca, alguns moradores de diversas vilas
conseguem estabelecer pequenos comércios nas comunidades voltados aos alimentos não
perecíveis, produtos de utilidade doméstica e para a manutenção dos motores. Algumas
comunidades passam, inclusive, a estocar combustível para revender aos moradores.
A relação comercial com os turistas é facilitada com a utilização do gelo, uma vez que,
nesse período, grande parte da atividade turística volta-se aos pescadores amadores que
compram iscas e pescados em geral. Mais para frente (entre as décadas de 1990 e 2000) essa
relação com o turismo se intensifica, com outros públicos, como os visitantes da Vila de
Superagui que estendem seus passeios a Barbados. Com isso um dos moradores que possuem
comércio na vila incrementa seu bar com uma geladeira, que será mantida ainda com a
energia dos geradores e que possibilita as atividades de um restaurante, incluindo a venda de
bebidas geladas, fato que agrega valor à atividade turística na vila como um todo.
Santos (2006) defende que atualmente existe uma imposição através do globalitarismo
para que todas as populações tenham a mesma velocidade existente no mundo e, com isso,
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começa-se a produzir novas técnicas em diferentes lugares para tentar incumbir a eles esta
mesma rapidez e fluidez do capitalismo, dado, justamente, pelo avanço tecnológico. Este é o
caso, por exemplo, dessas inovações que chegam a Barbados e que são tratadas por alguns
pesquisadores como elementos que agem na “descaracterização cultural” ou na “aculturação”
desses povos ditos tradicionais.
O próprio Parque Nacional de Superagui e as diversas UCs criadas na década de 1980
são considerados por alguns autores e pelos moradores como elementos que contribuíram em
transformações na cultura local.
A década de 1980, como mostra a linha do tempo, é marcada pela criação de UCs em
Guaraquecaba, além da entrada de ONGs ambientalistas e instituições de assistência social.
O ano de 1980 é marcado pela situação conflituosa nas comunidades da Ilha de
Superagui devido ao início das atividades da empresa Agropastoril. Além dos fortes embates
e atuação de capatazes que ocasionaram migrações devido à pressão da empresa aos
moradores da ilha, este episódio marca a história da região justamente pela mobilização
política gerada a partir dele. A organização e articulação dos moradores da Barra do Ararapira
com o movimento ambientalista que começava a atuar de maneira mais intensa no município
conseguiu que, em 1985, a empresa fosse fechada e retirada da ilha.
O início da década também tem como acontecimentos importantes a abertura do
furado59 de Guaraqueçaba, facilitando os deslocamentos das comunidades no interior da baía
de Pinheiros até o seu centro urbano mais próximo, o centro de Guaraqueçaba. A atuação da
ONG de assistência social Provopar também influencia diretamente nas transformações
sócioespaciais de Guaraqueçaba, sobretudo pelo seu trabalho de geração de renda e
construção de espaços destinados ao trabalho conjunto em cozinhas comunitárias.
Além do estabelecimento de áreas protegidas pelo Estado, a década de 1980 também
foi marcada pela proliferação de ONGs ambientalistas em Guaraqueçaba. Dentre as ONGs de
maior destaque no município estão a SPVS, Fundação o Boticário de Proteção à Natureza60,
Mater Natura e Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Outra ONG que, embora não esteja
efetivamente na região, também influenciou na atuação das ONGs em Guaraqueçaba foi a
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Consiste em uma abertura em uma determinada área do manguezal a partir do seu corte e limpeza, elaborada
com o fim de facilitar o acesso de embarcações.
60
Que, apenas a título de curiosidade, tem como conselheiros da ONG os pesquisadores Fábio Olmos (diretor da
Permian Brasil Serviços Ambientais, que atua no mercado de carbono - www.permian.co.uk), Ibsen Gusmão de
Câmara e Mauro Galetti, autores do artigo “Correção política e biodiversidade: a crescente ameaça das
‘populações tradicionais’ à Mata Atlântica” que se posiciona contra a permanência de populações tradicionais
em Unidades de Conservação.
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SOS Mata Atlântica, por se tornar um símbolo do movimento ambientalista especificamente
nesse bioma.
Tanto a atuação da Provopar quanto das ONGs ambientalistas podem ser vistas como
provenientes do processo de onguização no Brasil abordado por Fontes (2010), ilustrando o
que a autora denominou como a mercantil filantropização dos movimentos sociais. Essas
entidades surgem como um tentativa de substituir o Estado alegando a incapacidade dele em
gerir e proporcionar melhores condições à sociedade, nesse caso em assegurar a proteção
ambiental.
É através dessas ONGs e outras entidades que o discurso hegemônico entra em
Guaraqueçaba, de certa forma mascarado pelo discurso ambientalista. Apesar dessas ONGs
apresentarem características semelhantes, focarei minha análise mais especificamente na
ONG SPVS por ser, segundo os moradores, a mais impactante na região.
Apesar do surgimento da ONG ter ocorrido em 1984, é em 1989 que ela ganha maior
visibilidade ao ter seu fundador Clóvis Ricardo Schrappe Borges premiado como
“empreendedor social” pela ONG Ashoka61. A ONG passa a investir em Clóvis Borges e,
indiretamente, na SPVS. Em 1991, a SPVS firma acordo com a ONG estadunidense The
Nature Conservancy (TNC)62 que, segundo ela própria em seu sítio oficial63, é a maior ONG
conservacionista do mundo, presente em mais de 30 países, com o objetivo de proteger a
natureza. Foi através dessa parceria que a SPVS iniciou seu trabalho em Guaraqueçaba e teve
como primeiro produto o Plano Integrado de Conservação para a Área de Proteção Ambiental
de Guaraqueçaba que resultou, segundo o sítio oficial da SPVS, na experiência acerca do
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A Ashoka é uma ONG internacional que possui parceria e financiamentos da Rede Globo de Televisão,
Citibank, TAM e McKinsey (empresa americana responsável pela assessoria das maiores multinacionais
mundiais, governos e instituições públicas). A ONG tem como principal ação o investimento em indivíduos
denominados por ela como empreendedores sociais, que seriam pessoas que têm desenvolvido ações que,
segundo ela, ajudam a melhorar as condições sociais do Brasil e mundo.
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A TNC foi considerada por pesquisas da Harris Interactive como a ONG mais confiável dos Estados Unidos,
sendo, nesse país, a terceira maior ONG em patrimônio e renda. Seu atual presidente, Mark Tercek, é
especialista em mercados financeiros e ambientais e autor de livro sobre crédito de carbono, o que já demonstra
seu viés de aplicação no Brasil. Além disso, a TNC coordena atualmente o Conselho para Conservação da
América Latina no qual participam lideranças políticas dos países latino-americanos, bem como dos Estados
Unidos e Europa visando resolver os desafios dos povos e do meio ambiente na América Latina. Os membros
brasileiros do conselho representam as seguintes empresas: a gestora global de fundos Warburg Pincus e a
gigante multinacional produtora de alumínio Alcoa inc, sendo representadas pelo executivo Alain Belda
(Consultor do Citigroup, IBM, Renault, Indusval e Omega); o Grupo Camargo Correa (um dos maiores grupos
empresariais privados do Brasil); a Odebrecht, maior empresa de engenharia e indústria da construção da
América Latina e segunda maior multinacional brasileira; o ex presidente do Banco Central do Brasil, Henrique
de Campos Meirelles (presidente que ocupou por mais tempo a presidência da instituição); o maior grupo
brasileiro de Comunicação na América Latina, Grupo ABC; o banco brasileiro Itaú Unibanco Holding S.A.; a
companhia de bebidas AB Inbev; e uma das principais empresas de agronegócio e alimentos do Brasil, a Bunge
Limited. Para mais informações http://portugues.tnc.org.
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Disponível em http://portugues.tnc.org, acessado em 30/12/2012.
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município e do bioma para o desenvolvimento de diversos outros trabalhos. Em 1998 outro
programa de incentivo a lideranças sociais apoia a SPVS, desta vez através da Fundação
Avina64 que teria, segundo a SPVS em seu sítio oficial “a finalidade de ajudar a consolidação
da SPVS como ONG conservacionista no Paraná” com a intenção de “fortalecer a sociedade
civil organizada, promover o desenvolvimento do Brasil e incentivar empresários a incluírem
em sua agenda uma causa social”.
Em 1999, a TNC convida a SPVS para o desenvolvimento de projetos de sequestro de
carbono (que posteriormente rendem diversas premiações à ONG). Para viabilizar esses
projetos, em 2000 a TNC intermedia a compra de três áreas (totalizando 19 mil hectares de
floresta) que virão a se tornar as RPPNs da SPVS em Guaraqueçaba. Os 18 milhões de
dólares que compraram essas áreas são provenientes das três maiores poluidoras mundiais:
General Motors (automotiva), Chevron (petroleira responsável pelo que foi considerado um
dos piores vazamentos de petróleo no Brasil em 2011 e 2012) e a maior companhia de energia
dos Estados Unidos, American Eletric Power. As RPPNs são da SPVS, mas o carbono
armazenado nas propriedades pertence às empresas americanas. De acordo com denúncias, os
moradores dessas áreas não têm mais o acesso à floresta, correndo o risco de serem presos se
forem pegos extraindo qualquer tipo de recurso da floresta (Glass, 2012).
É desta forma, a partir das ONGs ambientalistas, que o discurso hegemônico entra
direta ou indiretamente na realidade de Guaraqueçaba. Ao serem financiadas por agências
internacionais, ONGs como a SPVS passam a reproduzir as ideias hegemônicas e propagar a
resolução de conflitos65, como é o caso dos projetos de sequestro de carbono, colocados pela
própria ONG em seu sítio oficial como uma estratégia de redução dos efeitos do aquecimento
global e de alternativas de geração de renda para as comunidades locais (comunidades estas
que criticam e reprovam a atuação da ONG).
Nessa mesma lógica, pode-se citar a presença de logomarcas de agências de
desenvolvimento e outros tipos de instituições privadas ou ONGs no mapa fornecido pelo
ICMbio aos moradores de Barbados que servia para os estudos do Plano de Manejo da UC.
Mesmo que questionada sobre as formas de participação dessas instituições no contexto do
64

Esta instituição consiste em uma agência de financiamento internacional com o objetivo de facilitar o
“estabelecimento de novas parcerias com atores nos Estados Unidos interessados no desenvolvimento da
América Latina e dispostos a contribuir para a consolidação e o fortalecimento de estratégias continentais na
região”. Trata-se, portanto, de viabilizar o desenvolvimento da América Latina a partir dos interesses
estadunidenses. Para mais informações: http://www.avina.net/por/alianzas/
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A ONG SPVS afirma em seu sítio oficial que suas ações de educação ambiental têm como objetivo principal
“a formação de lideranças comunitárias capacitadas para o trabalho em grupo, para a resolução de conflitos e
para a busca de interesses comuns, sempre considerando a conservação da biodiversidade do meio em que vivem
e o exercício consciente da cidadania”.
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Parque Nacional do Superagui, a gestora da UC não forneceu informações sobre elas na
entrevista realizada em 2012.
A própria comunidade aborda a atuação das ONGs e órgãos ambientais:
A gente vê todo dia a Fundação o Boticário pagando de preservadora da
natureza, mas a gente sabe que a Boticário joga seus resíduos lá no rio Belém,
como é que pode um absurdo de aceitar que são esses caras que vêm dar uma
mentira de uma educação ambiental pra gente? Sendo que a gente preserva e
eles vêm aqui comprar a propriedade já preservada e saem como responsáveis
pela preservação. É capaz ainda de vender os produtos de beleza e dizer que
comprando os produtos do boticário você ajuda a preservar a natureza e as
pobres comunidades tradicionais de Guaraqueçaba. É o Boticário, SPVS, é o
Parque que faz parceria com essas ONGs para trazerem essas capacitações,
de gente que mora na cidade, não sabe sobreviver sozinho aqui nem um dia
sequer e acham que vão ensinar a gente a viver na floresta, aliás, viver não,
eles ensinam a não viver na floresta. Eles vêm aqui ter a cara de pau de falar
de tratamento de lixo, por exemplo, aprender a reciclar, mas é muito fácil falar
isso na cidade, aqui não tem coleta de lixo, nossa cultura nem produzia lixo,
foi com a chegada desses órgãos ambientais nos proibindo de viver como
vivíamos que fomos obrigados a gerar lixo, porque até para comer a gente tem
que comprar essas coisas industrializadas da cidade que vêm mais plástico
que comida (Morador de Saco da Rita, 34 anos).
A fala acima demonstra o descrédito das comunidades em relação às instituições
ambientais atuantes na região. É preciso ponderar que existiram outras influências além da
atuação dos órgãos e ONGs ambientalistas que ocasionaram as situações apontadas nesta fala,
pois o próprio surgimento dessas instituições são fruto de um processo histórico.
No final da década de 1980 destaca-se, também, a criação do Ibama, e a adoção da
convenção 169 da OIT pelo Brasil. Um dos marcos na década de 1990 foi a implantação do
ICMS Ecológico e a descoberta científica do Mico Leão da Cara Preta que motivou a
ampliação do Parque Nacional do Superagui. Ainda que a “descoberta” da espécie pela
ciência tenha ocorrido apenas nesta década, os moradores alegam que já sabiam da existência
de tal primata. Uma das histórias relatadas pelos moradores de Barbados seria a de que a
grande incidência deste animal na região teria dado origem ao nome da vila, em referência ao
local onde os animais, bastante peludos - os “barbados” - apareciam com grande frequência.
Loureiro (2002) ressalta que em Guaraqueçaba, com os repasses do ICMS ecológico
desde 1992 e a dinâmica territorial sendo composta por diversas áreas protegidas, o perfil da
economia local começa a se focar no turismo ecológico. Este fato é percebido também pelo
encaminhamento do Plano de Manejo do PNS que está sendo elaborado atualmente (que é
diretamente determinado pelos objetivos de conservação pertinentes à categoria da UC), bem
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como nas divulgações das estratégias de conservação das diversas RPPNs da região (que têm
no turismo uma das fontes de retorno financeiro para os seus proprietários).
Seguindo a linha do tempo, em 1995 é criada a Associação de Moradores de Barbados
influenciada pela necessidade de organização local para a chegada da energia através da
Copel. Aqui fica perceptível a interferência de lógicas externas como uma demanda para que
esta comunidade conseguisse ter acesso à energia (que chega em 1998 com a instalação dos
primeiros painéis solares). A formação de uma associação, com todos os seus padrões
burocráticos, impõe que a comunidade, que tratava suas questões sempre de maneira coletiva
se baseando em outras formas de liderança, entre na lógica da representação, tendo que eleger,
por exemplo, um presidente para tratar as questões locais com o “mundo de fora”.
Nesse mesmo ano, é desenvolvido o Projeto Baía Limpa, citado entre os moradores
como o melhor projeto já realizado na região. O objetivo era a conscientização dos moradores
para a limpeza da baía, devido à grande quantidade de lixo e problemas com esgoto. Os
moradores recolhiam o lixo da baía encaminhando para a reciclagem e, em troca, recebiam
um (ou meio) salário mínimo e uma cesta básica. De acordo com o Relatório de 2003 da
Diretoria Executiva da Fundação Terra66 (uma das proponentes do projeto), com a mudança
de governo o projeto passou a ser repensado e reformulado, mas acabou sem continuidade.
A década de 2000 é quando a atividade turística começa a ser incorporada de maneira
mais efetiva em Barbados e na região da baía de Pinheiros. Através de agências como a
Gondwana, começam a ser oferecidos pacotes turísticos para a visitação dessas comunidades.
O turismo comunitário, no entanto, surge nas comunidades a partir da criação da Cooperativa
Cooperguará (viabilizada pela ONG SPVS) e, posteriormente, com o Projeto Bagagem.
Em 2000 também é criado o SNUC, que influenciará diretamente nas comunidades,
uma vez que cria normas para a criação e gestão das Unidades de conservação.
No contexto local, a criação da Viagem de Canoa em 2000, a partir da iniciativa de um
morador nativo da Vila das Peças, surge como uma ferramenta contra-hegemônica legítima.
Ao fazer uma ponte entre as comunidades tradicionais, a academia (em suas mais distintas
áreas de conhecimento), a população em geral e o Estado (pela participação de pessoas
envolvidas de alguma forma com essa esfera), a Viagem de Canoa possibilita a construção de
benefícios sem a necessidade de envolvimento de recursos financeiros e estimulando,
sobretudo, a politização de todos os atores envolvidos no processo. A comunidade, ao ter o
contato com o “de fora”, se informa sobre seus direitos e se apropria de conceitos e

66

Disponível em http://www.fundacaoterra.com.br/relatorio-marco-2003.html
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argumentos que auxiliam em suas mais distintas lutas, enquanto os “de fora” têm a
oportunidade de ter contato com as comunidades em suas condições reais, e não da maneira
reificada constante nos trabalhos acadêmicos, na legislação, e na atuação dos agentes
ambientais.
A proposta do contato de estudantes e profissionais de diversas áreas do conhecimento
com a comunidade local intensifica a articulação política dessas comunidades em relação à
sua identidade, direitos e resistência perante os órgãos ambientais e demais agentes que
interferem em sua lógica de reprodução.
É importante ressaltar que a Viagem de Canoa se tornou uma tradição na região,
fazendo com que todos os anos os moradores de diferentes vilas aguardem ansiosamente esse
encontro e peçam para o organizador da viagem que ela passe por sua comunidade.
A viagem possibilitou, por exemplo, o contato com diversos professores de
instituições de ensino do litoral do Paraná, aproximando as universidades dessa área até então
distante do universo acadêmico (o contato com a academia se dava até então com raros
pesquisadores que apareciam isoladamente na região. Com a viagem de canoa ela começa a se
tornar algo comum dentro do universo dos estudantes e professores do litoral). Por ocorrer no
inverno, quando as condições financeiras e a oferta de pescados são menores, os participantes
têm a oportunidade de compreender as reais dificuldades vividas ali.
Esta experiência possui sua causa imediata, que seria a doação de roupas na época de
maior frio e escassez de recursos (tanto financeiros como de subsistência, uma vez que não
podem mais plantar e a pesca nesse período é fraca), mas talvez sua maior contribuição seja
com uma causa universal em defesa dessas comunidades tradicionais através da luta a partir
da base. Nota-se aqui uma distinção na construção do que são as comunidades tradicionais das
baías de Pinheiros e Laranjeiras, como a viagem de canoa se propõe a mostrar, e as
comunidades tradicionais que o ICMbio e demais órgãos percebem.
A imagem das comunidades tradicionais pelo viés da Viagem de canoa é construída a
partir da base, conversando com essas pessoas, entendendo suas lógicas de reprodução social
e suas dificuldades, buscando se informar sobre as ferramentas legais disponíveis para a sua
luta e discernindo quais delas podem ser apropriadas ou podem prejudicá-las, criando
consensos sobre qual a real luta que estão fazendo, seja ela a mais imediata ou a mais a longo
prazo. Apesar de não ter uma solução concreta, essa perspectiva preconiza a discussão e a
construção destas soluções de baixo para cima.
A discussão sobre comunidades tradicionais sinalizada pelo ICMbio, ONGs
ambientalistas e os demais órgãos governamentais e instituições diversas atuantes na região,
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são feitas pelo viés de uma participação que, em boa verdade, possibilita a esses grupos uma
democracia de direitos e não o direito à democracia. A participação se dá através da
“educação” desses grupos, pela inclusão como uma resposta burocrática à exigência da
participação deles nos Planos de Manejo e decisões dos Conselhos Consultivos. Este viés não
tem dado a possibilidade de modificar o status quo, mas de incluir as comunidades nele,
assegurando que as decisões sejam tomadas com o “consentimento” delas. Um bom exemplo
disso é a fala apresentada no capítulo anterior onde um dos moradores locais apresenta sua
visão do conselho das UCs da região, onde a linguagem utilizada no evento não se faz
compreensível para a população local, mas ela participa e, para ganhar o óleo que garante seu
deslocamento precisa assinar a ata das reuniões e, indiretamente, acabam dando o aval de que
participaram do encontro e que estão cientes de tudo que esta acontecendo (inclusive os
políticos pagam o óleo para irem votar).
Uma das restrições bastante associadas ao Parque pelas comunidades é a proibição do
cerco, pela portaria nº 12 do IBAMA, de 2003. Esta técnica era muito utilizada, sobretudo no
inverno quando a pesca é mais escassa. A sua proibição fez com que os pescadores
necessitassem de mais tempo e dinheiro (para o combustível) para sair mais para pescar nesse
período. Uma situação comum de presenciar nessa época do ano é a da saída de apenas um
pescador no mar para averiguar as condições de pesca do dia e voltar para avisar os demais
pescadores, uma vez que a quantidade de combustível é tão pequena que eles não podem
desperdiçá-la sem a garantia de retornar com o pescado. O retorno desta prática está entre as
principais demandas dos moradores.
Também nesse ano a Fundação Terra inicia um projeto de maricultura na região, com
recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente67. Desde então, diversas comunidades, assim
como Barbados, começam a realizar o cultivo de ostras, uma das alternativas de geração de
renda vista pelos moradores como muito positiva.
No ano seguinte, no entanto, um acidente com o navio chileno Vicuña afeta toda a
região e prejudica os projetos de maricultura. O navio carregado de mais de 10 mil litros de
metanol explode no terminal portuário privado da Cattaline Terminais Marítimos, em
Paranaguá, gerando o vazamento de óleo e demais substâncias químicas pela baía de
Paranaguá e, consequentemente, seus arredores68. Os pescadores foram obrigados a
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Informação disponível em http://www.fundacaoterra.com.br/relatorio-marco-2003.html
De acordo com o Laudo Técnico do Acidente elaborado pelo IBAMA e IAP em 2005, a explosão do navio
causou a morte de 4 pessoas, gerou danos materiais ao patrimônio público e privado além do vazamento de
4.079,233 toneladas de metanol e 291.000 litros de óleo bunker, óleo diesel e óleos lubrificantes que
atingiram 170km do Complexo Estuarino de Paranaguá e da costa do litoral do estado. Os Planos de Emergencia
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interromper a atividade de pesca e quando a retomaram sofriam com os prejuízos devido à
diminuição de peixes e a falta de compradores. As empresas responsáveis entregaram cestas
básicas aos pescadores que não possuíam outra forma de geração de renda e, até 2013, muitos
pescadores ainda não receberam as indenizações acordadas pelas colônias de pesca com as
empresas e órgãos ambientais responsáveis. Essa indenização ficou conhecida na região como
“o dinheiro do peixe morto”69, e muitos pescadores acabaram recebendo quantias muito
menores do que o proposto inicialmente no acordo, muito em função da inexperiência com
advogados, que cobravam dos pescadores valores extremamente altos para que realizassem o
serviço de “conseguir” a indenização.
Este acontecimento influenciou, também, no fluxo populacional da região, devido ao
fato de muitos moradores utilizarem essas indenizações para se mudar para os centros
urbanos, em busca de melhores empregos e condições de vida.
No ano seguinte ao acidente surgem dois projetos de extrema importância na região: o
projeto Cultimar e o Museu Vivo do Fandango. O projeto Cultimar, além de focar na
maricultura, desenvolveu junto aos moradores locais alguns materiais educativos
disponibilizados para todas as escolas da região. Estes materiais continham informações e
mapeamentos do uso dos recursos caiçaras em cada comunidade, indicando atividades
tradicionais existentes na região, além do livro “Lendas na Educação Caiçara” que resgatou
diversas lendas locais que ditam regras de uso dos recursos. Já o Museu Vivo do Fandango
realizou um resgate da cultura do Fandango e auxiliou na estruturação e divulgação de
espaços nas casas de mestres fandangueiros da região. Ambos os projetos são citados pelos
moradores como positivos na valorização da cultura local, dando também um estímulo para as
comunidades assumirem sua cultura, até então criminalizada através das restrições ambientais
que barravam sua reprodução.
Em 2006 surge a lei da Mata Atlântica, que visa regular os usos e proteger este bioma.
Embora já houvesse outros mecanismos objetivando a proteção deste bioma, esta lei é de
extrema importância para as comunidades da região enfocada, pois define quem são as

do Porto Organizado de Paranaguá e das empresas que operam nele não foram suficientes para o controle do
vazamento. Disponível em: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Laudo Técnico do Acidente do Navio
Vicuña. Paranaguá, 2005.
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Tornou-se, inclusive, tema de moda de Fandango de autoria da Associação de Cultura Popular Mandicuera,
de Paranagua. A letra da música explicita (de maneira divertida, mas ainda assim, com um tom crítico), o que
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dinheiro.
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disponível
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https://www.youtube.com/watch?v=9BhFtO72aZY.
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populações tradicionais70 e sinaliza seus direitos71. A lei trabalha junto com a Conama nº 3 de
1996, que apresentou o que era a Mata Atlântica e seus estágios vegetacionais, mas não deu
sua localização nem regulou os usos deste bioma. A lei atual, no entanto, localiza onde fica
este bioma a partir de um mapa produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística
(IBGE).
Os direitos das populações tradicionais foram reforçados com a instituição da Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais trazendo a
definição de quem seriam essas populações dentro do padrão sinalizado pela convenção 169
da OIT.
A divisão do então IBAMA criando o ICMbio, embora possa parecer apenas um
detalhe institucional, impacta nas comunidades ao causar, até hoje, confusões sobre, por
exemplo, a continuidade de proibições que surgiram com o órgão anterior. Nota-se que ainda
hoje muitos moradores não distinguem a diferença entre os dois e muitos ainda citam o
IBAMA como o administrador do Parque.
Em 2008 surge uma iniciativa da SPVS de apoiar o turismo local a partir da criação de
uma Cooperativa de ecoturismo. Apesar de grande parte dos moradores da região apontarem a
ONG como uma instituição prejudicial à cultura local, muitos se associam à cooperativa
vislumbrando a possibilidade de geração de renda a partir do turismo. Apesar da ONG
divulgar em seu sítio oficial sobre o protagonismo dos moradores das comunidades, a
organização é sempre denominada pelos moradores como “a cooperativa da SPVS”. Ao
questionar moradores da Vila das Peças sobre a razão de atribuírem à cooperativa o nome da
SPVS, um deles respondeu:
Porque não é nossa. A gente só faz o lugar para o turista ficar mesmo, mas a
cooperativa é iniciativa da SPVS, até o contato, se você procurar na internet é
o telefone deles, não o nosso. É mais um desses projetos de fora que o pessoal
nem sabe se vai ser bom para a gente e já impõem para a comunidade. É
lógico que a comunidade vai aceitar. Se a gente não trabalha com isso, vamos
trabalhar com o que? Aqui está tudo protegido, é só o turismo e a pesca, que
está bem pouca, que podemos fazer. O pessoal aqui trabalha com eles, mas é
difícil achar alguém que goste da SPVS. Quem trabalha com ela é mal visto
pelo resto da comunidade aqui. Ela até fez coisa boa, como tirar o papagaio
da cara roxa da lista de extinção, mas ela não se importa com as pessoas. O
que ela faz de bom para nós é só uma tentativa de controlar o que a gente faz,
porque ela pensa que nós vamos lá poluir e matar os bichos que ela tanto
cuida (Morador de Vila das Peças, 27 anos).
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Para esta lei a população tradicional seria aquela que vive “em estreita relação com o ambiente natural,
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impacto ambiental” (Art. 3º do Capítulo I da Lei Federal Nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006).
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Outro projeto voltado ao turismo que ocorreu na região foi o Projeto Bagagem, que
elaborou um roteiro voltado às vivências culturais relacionadas às comunidades caiçaras. O
projeto é muito bem falado na comunidade de Barbados, no entanto, os moradores
informaram que, após a realização de alguns roteiros, não houve continuidade.
Além do projeto Bagagem, outra intervenção na comunidade de Barbados foi a
construção do Espaço Michaud, já citado outras vezes neste trabalho. Com a construção do
espaço as mulheres da comunidade se reuniram para trabalhar na cozinha comunitária. Elas se
organizaram no que elas denominam como a “associação das mulheres”, mas que não é
oficialmente institucionalizada. As participantes da associação reclamam das condições para
trabalhar no espaço, uma vez que não possuem utensílios e equipamentos adequados, nem
mesmo a energia para poder, por exemplo, armazenar os alimentos.
Em 2010 a realização da cartografia social da Vila de Superagui repercutiu em todas
as comunidades da região da baía de Pinheiros. Desde 2007 com a PNPCT as comunidades
começaram a se articular e se denominar como comunidades tradicionais, mas é com a
realização desta cartografia social que a discussão começa a se tornar mais constante.
Também neste ano é iniciado o projeto da Casa de Cultura Caiçara, em Barbados. A
história do grupo inicia quando a comunidade, articulada com moradores de outras vilas,
buscam encontrar uma alternativa para uma casa pertencente a um morador de Barbados que
desejava vendê-la. De acordo com os moradores, os possíveis usos da casa seriam a venda
para a construção de uma igreja, ou para se tornar uma sede do ICMbio. No entanto, a
comunidade não desejava que o espaço fosse destinado para esses fins. Foi assim que antigos
participantes da viagem de canoa que já estavam presentes na região através de mutirões
organizados pela comunidade local, compraram a casa e começaram a se organizar também
em conjunto com a comunidade para reformar e dar uso ao espaço. A casa passou a ser
utilizada esporadicamente, mas a principal ação desse grupo foi a de organização de roteiros
turísticos onde pequenos grupos de visitantes iriam conhecer Barbados e participar de
vivências com os moradores como, por exemplo, a pesca, artesanato, passeios de canoas de
pau único e produção de farinha de mandioca.
Em 2012, dois acontecimentos movimentam Barbados: a chegada da Copel, propondo
novos painéis solares, e o início dos estudos para a elaboração do Plano de Manejo.
A proposta da Copel já foi discutida anteriormente, mas cabe aqui ressaltar algumas
transformações materiais que a chegada dos painéis solares ocasionaram. De acordo com os
moradores, para a instalação dos aquecedores solares era necessário a existência de banheiros.
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Algumas casas ainda não os possuíam, utilizando-os de maneira compartilhada com outras
casas. Nesse contexto, ocorreram algumas transformações espaciais na comunidade referentes
a essa exigência. Acompanhei a construção do banheiro de uma família que demonstrava
preocupação em relação ao tratamento do esgoto. A família se atentava aos gastos elevados
para a construção adequada de uma fossa séptica, mas ainda assim construíram, uma vez que
estavam preocupados para que sua saúde e da comunidade de maneira geral não fosse afetada
pelo seu esgoto.
O processo do Plano de Manejo também gerou uma movimentação na comunidade. Os
moradores de Barbados têm se demonstrado bastante apreensivos em relação aos estudos que
vêm sendo realizados para a elaboração do Plano de Manejo, uma vez que já foram
informados de que o documento ditará as regras para que eles continuem em seu território. A
realocação da comunidade não é cogitada por Guadalupe Vivekananda, no entanto, os
moradores se preocupam com as condições de vida que serão determinadas por esse
documento. A elaboração da maquete, tendo em vista a dificuldade de interpretação do mapa
entregue pelo ICMbio, consistiu em uma resposta da comunidade ao órgão objetivando
mostrar que ela possui uma lógica própria de uso do território que deve ser considerada.
Diante de todo o contexto histórico que caracterizava Guaraqueçaba como um lugar
alvo de devastação florestal devido aos processos econômicos desde antes da Colônia de
Superagui, a entrada das ONGs ambientalistas na região se deu por um movimento legítimo
de resposta a um Estado desenvolvimentista. Não se pode ignorar a grande contribuição do
movimento ambientalista, em suas diversas facetas, na luta contra-hegemônica ao atentar e
exigir do Estado a diminuição e regulamentação da exploração dos recursos no Brasil e no
mundo.
No entanto, cabe destacar, como aponta Fontes (2010), a adaptação do capitalimperialismo em relação às lutas sociais que se tornavam cada vez mais intensas na década de
1980. Nota-se na história da ONG SPVS e na das demais ONGs tratadas neste levantamento
(mesmo não tendo descrito suas histórias detalhadamente), a entrada de agências
internacionais como financiadoras dessas organizações.
A tentativa de formulação de uma “terceira via” para representar aqueles que não se
enquadravam nem como Estado, nem como iniciativa privada, resultou num enquadramento
da sociedade civil como “organizada”, se distanciando de sua concepção gramsciana como o
espaço da luta de classes (onde se criam os consensos) e inserindo-a em um processo de
burocratização em uma forma jurídica para que ela tivesse poder de representação. Em suma,
a sociedade passa a se dividir de acordo com os objetivos de cada organização e quem não se
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enquadra em nenhuma instituição formalizada não possui voz ativa, uma vez que, como
Fontes (2010) ressalta, as ONGs passam a ser consideradas como a “expressão mais adequada
da sociedade civil” (Fontes, 2010:238). Esta institucionalização tem como uma de suas
consequências o deslocamento da militância relacionada às lutas sociais como um todo para
as demandas de pequenos fragmentos dela e substituindo a luta efetiva pelo apoio a ela.
Como forma de viabilizar estas lutas sociais, representadas pelo que se denominou de
organizações não governamentais, diversas agências internacionais passam a financiá-las. Por
dependerem dos recursos dessas instituições, as ONGs passam a incorporar em seus discursos
as ideias preconizadas por suas financiadoras que, assim, passam a influenciá-las e incorporálas no mercado. Fontes (2010) denomina este processo como a mercantil filantropização da
sociedade civil.
As ONGs deixam de se conformar em um movimento contra-hegemônico72 (se é que
alguma vez o foram), reproduzindo as necessidades do capital. Considero, por exemplo, a
ação da compra das RPPNs da SPVS intermediada pela TNC para projetos de sequestro de
carbono como uma descontextualização da luta ambiental que a ONG tanto preconiza em seu
discurso. Afirmo isto, pois não considero que a criação de RPPNs nessas condições estão
solucionando os problemas ambientais que a ONG divulga. Para “proteger” o meio ambiente
a SPVS depende de recursos das grandes poluidoras mundiais (sendo uma delas a responsável
pelo maior vazamento de óleo da história do Brasil) em um projeto de crédito de carbono que
transfere o ônus da exploração dos recursos por estas empresas através de áreas que devem
permanecer intocadas pelos pequenos agricultores rurais e comunidades tradicionais que
sofrem diretamente com a repressão de sua cultura e de seus usos territoriais.
Fica clara aqui a nova pedagogia da hegemonia refletida nas instituições que atuam em
Guaraqueçaba despolitizando as lutas sociais. As ONGs (que neste caso servem apenas como
uma máscara, pois, na verdade, defendem direta ou indiretamente interesses de empresas
privadas), através dessas ações, eliminam a ideia de que existe um conflito de classes
intrínseco a esse contexto, minimizando as lutas para a resolução dos conflitos. Não se
questiona por que as comunidades do Brasil, tradicionais ou não, precisam se submeter e se
adaptar à privação de seus territórios e cultura para que grandes empresas possam comprar o
carbono produzido aqui para continuar com suas atividades impactantes.
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Na leitura de Fontes (2010) todas as ONGs se conformam em aparelhos privados da hegemonia. No entanto,
cabe aqui destacar que discordo da autora por considerar legítimo o surgimento de várias dessas organizações
como fruto de uma luta política contra-hegemônica. Ainda que a autora considere que as ONGs se tornaram a
representação dos movimentos sociais, não concordo que isso tenha acontecido em todos os casos. Considero, no
entanto, que diversos destes movimentos possam ter se tornado aparelhos privados da hegemonia a partir da
onguização, mas ao contrário da autora, não generalizo este processo a todas as ONGs.
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A partir dos fragmentos da história da região que busquei sintetizar na linha do tempo
é possível notar a influência de fatores como inovações tecnológicas, a adoção de novas
técnicas, as formas geográficas e a entrada de instituições e suas ideias na formação
sócioespacial de Barbados. Fontes (2010) ressalta a ideia marxiana de que só percebemos o
capital em um local quando identificamos como os atores dessa relação social entram na
produção. No caso de Guaraqueçaba as formas de produção determinantes nunca foram
industriais. A história do município demonstra que ele já teve como base a produção agrária,
mas ainda assim boa parte da área do município manteve-se preservada por determinações
como o isolamento geográfico, o baixo índice populacional, a ausência de grandes indústrias
na região e o respeito da cultura local aos processos naturais de recuperação dos ecossistemas.
Quando a ameaça da devastação florestal iniciou logo houve a resposta do que posso chamar
aqui de movimento ambientalista.
Pode-se dizer que a configuração territorial de Guaraqueçaba voltada à preservação do
meio ambiente se deu como consequência de alguns fatores e atores. A demanda da população
por áreas destinadas à proteção devido ao avanço acelerado da industrialização e urbanização
no Brasil fez com que o Estado começasse a criar UCs no Brasil. Isso ocorre em consonância
com a tendência mundial de criação de áreas que deveriam permanecer intocadas pelo
homem. Somado a isto, a possibilidade de criar UCs pela iniciativa privada possibilitada pela
categoria de RPPN influencia na dinâmica local. Ocorre também a atuação das ONGs em
projetos de preservação de fauna e flora e educação ambiental. Estas ONGs também adquirem
áreas para a criação de RPPNs, embora intermediada por agências internacionais, com
recursos de empresas privadas.
Ainda que o município tenha vivido períodos marcados pelas lavouras, pequenas
indústrias voltadas ao beneficiamento do palmito, ou a criação de búfalos, elas não foram
determinantes espacialmente nas mesmas proporções que a proteção desse espaço, mas
deixaram influências no modo de vida e nos conflitos existentes hoje entre comunidades e
UCs.
Diante deste histórico o próprio Estado começa a incentivar a proteção com o advento
de estratégias de pagamento por serviços ambientais, como o ICMS Ecológico. Toda essa
gama de fatores gera a conformação do município em um amplo espaço preservado.
O espaço de Guaraqueçaba não foi produzido por uma indústria qualquer, mas por
uma “indústria verde” que foi determinante para a configuração do município como ele se
encontra atualmente, bem como para a situação das comunidades que nele habitam. Ele foi
produzido para não ter produção. Isso surge, em parte, como um produto do capital

166

globalizado que atualmente permite por vias jurídicas e acordos políticos, que se polua e
explore em certos lugares e se proteja em outros, que haja uma superprodução em certos
lugares e nada de produção em outros. A proteção é de uma natureza reificada, uma natureza
sem pessoas, uma preservação mercantilizada e idealizada para os projetos de sequestro de
carbono, por exemplo, que movimentam mercados financeiros no mundo inteiro.

3.2 O discurso manifesto e latente sobre as comunidades tradicionais

A reflexão sobre a identidade social dos moradores de Barbados é importante em
diversos contextos. Primeiramente, o senso comum criado em torno da categoria comunidade
tradicional tem gerado repercussões tendo em vista a associação deste termo a uma suposta
harmonia dessas comunidades em relação ao quadro natural que justificaria a permanência
delas em Unidades de Conservação. Outro fator seria a própria generalização desta categoria
que engloba diversos grupos sociais e que precisaria de estudos específicos sobre estas
identidades para se pensar quais são as características que as unem e as diferenciam. Além
disso, a gestora do Parque Nacional do Superagui, afirmou em entrevista concedida para esta
pesquisa, que esta comunidade poderia permanecer dentro da UC devido ao fato de serem
especificamente pescadores artesanais. Neste contexto, cabe aqui uma análise acerca destas
diferentes questões em torno da identidade dos moradores de Barbados.
Iniciarei esta análise pelo viés de como esta identidade vem sendo percebida e levada
em consideração por parte do Estado para aí então discutir o caso de Barbados.
Pude participar, em 2012, da 20º reunião da Comissão Nacional para o
Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) que buscou
discutir com a academia, líderes de governo e representantes de povos tradicionais sobre a
regulamentação do mecanismo de consulta prévia proposto pela convenção 169 da OIT.
Nesse evento os membros da Secretaria Geral da Presidência da República abordaram um
pouco do histórico desta convenção no Brasil que, segundo eles, tem como principais
preceitos o direito dos povos tradicionais à identidade, territorialidade e comunalidade.
Os membros da Secretaria afirmaram que a razão da OIT se envolver com as
comunidades tradicionais ocorreu devido ao apontamento de indicadores da década de 1930
para uma grande quantidade de pessoas excluídas e que sofriam com o trabalho escravo. A
OIT teria percebido que essas populações eram formadas principalmente por povos indígenas
e tribais e assim iniciou um trabalho de maturação sobre como protegê-las.
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No histórico apresentado, os membros da Secretaria ressaltaram que a própria OIT já
havia criado a convenção 107, em 1957, que tratava sobre povos indígenas e tribais, no
entanto, ela foi substituída pela convenção 169 pelo fato da anterior apresentar um método
assimilacionista que preconizava que para “proteger” esses povos era necessário integrá-los
ao padrão civilizatório adequado às sociedades modernas. A própria Constituição Federal de
1988 quebra, teoricamente, a lógica integracionista ao promover a garantia e respeito à
diversidade.
Ainda segundo os membros da Secretaria Geral da Presidência da República nesse
evento, a principal motivação do Brasil em assinar a convenção seria a de garantir a
biodiversidade e o patrimônio genético, uma vez que boa parte dos recursos naturais estariam
em territórios de povos tradicionais, sendo então, além de um instrumento de luta desses
povos, uma estratégia para a proteção do patrimônio brasileiro.
Para compreender a lógica da entrada desta convenção no Brasil é importante destacar
o histórico da OIT em nosso país que ocorreu na década de 1950. Péricles Monteiro (diretor
da OIT Brasil entre os anos de 1953 a 1980) era o então presidente do Instituto de
Aposentadorias e Pensões dos Industriários e realiza em 1950 uma viagem internacional para
a Europa e Estados Unidos e, impressionado com as condições que julgou positivas nos
países, escreveu um artigo na revista Industriários, em 1952, sobre o balanço do seguro social
brasileiro e a experiência estrangeira. Nesse período se vivia o keynesianismo e o Estado do
Bem Estar Social, onde se dizia que o Estado poderia controlar a economia e bancar os
problemas gerados pelo capitalismo. Péricles Monteiro, encantado com essa experiência, traz
a OIT para o país e a partir dela se gera toda a constituição trabalhista do Brasil (em
consonância com a luta dos trabalhadores por melhores condições) e, consequentemente, as
ideias liberais começam a ser incorporadas (Hochman, 1981). Em uma perspectiva
gramsciana, pode-se dizer que no contexto das comunidades tradicionais ele foi um intelectual
orgânico e a OIT um aparelho privado da hegemonia (que são organizações onde atuam os
intelectuais orgânicos, trazendo e multiplicando as suas ideias).
Segundo os membros da Secretaria Geral da Presidência da República, dentro do
espaço político de decisão de todos os aspectos da OIT é necessário que cada país participe
com três representantes. A delegação brasileira é composta por um representante do Estado,
um dos trabalhadores (que atualmente é a Força Sindical, mas até 2011 foi da CUT) e um dos
empregadores (Confederação Nacional da Indústria).
O Brasil escolhe as convenções que julga pertinente à sua realidade e assim contribui,
através da OIT, com a construção da ideia de uma sociedade civil específica, bem como a
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forma como os trabalhadores de uma maneira geral podem entrar no mundo do trabalho. Com
a entrada da OIT nos países da América Latina, encerra-se a discussão de como acabar com as
formas de exploração do trabalho - apenas se discute como será a inserção e adequação dos
trabalhadores neste mundo e como assegurar mínimas condições de trabalho. Segundo a
própria OIT, as discussões sobre as condições de trabalho dos povos indígenas e tribais não
foi feita a partir de discussões com os próprios grupos beneficiados por tais direitos políticos,
mas, do contrário, foi feita a partir de uma comissão interna que emitia “recomendações com
vistas à adoção de normas internacionais sobre a matéria” (OIT, 2011:05). Isso faz parte da
tendência da administração dos conflitos, como Fontes (2010) salienta.
Ironicamente, a preocupação com as comunidades tradicionais se dá pela OIT, através
deste movimento global. Não estou aqui deslegitimando a luta e a conquista dos trabalhadores
através das convenções da OIT, nem afirmando que ela não deveria tratar sobre a questão dos
povos tradicionais, mas acredito que esta reflexão é importante para pensarmos como se dá a
relação do Estado com esses grupos.
A luta dos povos tradicionais tem como um marco o surgimento dos “povos da
floresta”, mobilizados politicamente e unindo seringueiros, quebradeiras de coco babaçu,
povos indígenas, castanheiros, quilombolas, e ribeirinhos e que, segundo Almeida (2008a),
emerge em 1988 exigindo que se reconheça esses grupos como sujeitos sociais com condições
de existência coletiva. O movimento ganhava cada vez mais espaço e, em 1989, é assinada a
convenção 169 da OIT (em um momento que não era mais possível fingir que esses povos
não existiam), mas ela só ganha poder de lei em 2003. A partir de então o Estado brasileiro
começa a discutir a questão assumindo que esses povos existem, mas buscando regular como
eles podem existir.
Embora pareça um assunto já superado, nas discussões sobre a convenção 169 da OIT
(que se estende à PNPCT) o critério da autoidentificação e da autodeterminação propostos por
ela vem sendo questionado pelos representantes das comunidades tradicionais73. A
autoidentificação gera polêmicas devido ao fato da ausência de um reconhecimento externo.

73

Na 20ª Reunião da CNPCT grande parte dos representantes dos povos tradicionais se manifestaram em relação
ao critério de autoidentificação. Segundo eles, este direito não estava sendo respeitado por instituições públicas
nem privadas, fazendo com que as comunidades fossem alvo de preconceito. Ainda que considerem uma
conquista e inovação diante do padrão da legislação brasileira, esses representantes afirmam que este mecanismo
não está sendo suficiente para que tenham suas identidades reconhecidas e seus direitos territoriais e culturais
garantidos. Embora a discussão tenha tomado boa parte do tempo do evento, não se chegou a um consenso nem
um posicionamento da Secretaria Geral da República. Alguns representantes ressaltaram que discordam da
“antiga” necessidade de laudos antropológicos que comprovavam sua identidade, no entanto, ao afirmar que a
situação tem piorado, cogitaram até mesmo o retorno desta prática. Ressaltaram que entendem o retrocesso que
tal adoção acarretaria, mas que se vêem sem instrumentos para a garantia de seus direitos.
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Os representantes dos povos tradicionais presentes na 20ª reunião da CNPCT afirmam que a
autoidentificação não é suficiente, pois os agentes opressores de suas realidades não as
reconhecem como tais, nem consideram sua “autoidentificação” como algo válido.
O preâmbulo da Convenção 169 da OIT evoca a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais, e Culturais (PIDESC) e o
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). Em ambos os pactos a Parte I dos
documentos expõe em seu artigo 1º:
§ 1. Todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude desse
direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente
seu desenvolvimento econômico, social e cultural.
§2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor
livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das
obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada
no princípio do proveito mútuo e do Direito Internacional. Em caso algum
poderá um povo ser privado de seus próprios meios de subsistência.
§3. Os Estados Membros no presente Pacto, inclusive aqueles que tenham
a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob
tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e
respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das
Nações Unidas (Artigo 1º do PIDCP,1966).
Cabe aqui discutir de que forma está sendo garantido este direito à autodeterminação,
também apontado pelos representantes de povos tradicionais na reunião já citada como sendo,
atualmente, ineficiente.
Santos (2007), ao abordar o critério da autodeterminação, ressalta que inicialmente
este direito relacionava-se ao direito dos povos de determinarem sua cultura e o direito à
independência, mas no âmbito do Direito Internacional ela passou, gradativamente, a duas
dimensões: o direito dos povos de serem livres de dominação estrangeira e o direito de
escolha do seu destino mesmo se isso for contra seu próprio governo. Num contexto mais
atual o autor ressalta que a autodeterminação é mais vinculada a um reconhecimento da
existência de povos e a preservação de sua cultura do que “qualquer espécie de pretensão
territorial” (Santos, 2007: 64).
No evento da CNPCT do qual participei, as discussões em torno da regulamentação
dos mecanismos de consulta prévia da convenção 169 da OIT levantaram questionamentos
por parte dos representantes dos povos tradicionais. O representante dos povos indígenas
indagou sobre a efetividade deste mecanismo e questionou os membros da Secretaria Geral da
Presidência da República sobre a possibilidade do veto das comunidades alvo da consulta
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prévia. Se este mecanismo consiste em consultar uma comunidade tradicional sobre a
possibilidade do desenvolvimento de qualquer intervenção pública ou privada em seu
território, qual seria o poder de veto desta comunidade? A resposta recebida foi a de que o
mecanismo é uma tentativa de um “diálogo” a partir de um “processo de informação” para as
comunidades, e que servem para alcançar um “acordo”. É uma tentativa de “criação de
consensos”, onde este processo de “participação” da comunidade aberta a um diálogo é
imprescindível para a “resolução de conflitos”. Os membros da Secretaria afirmaram, ainda,
que a questão do poder de veto da comunidade era um assunto muito polêmico e que, por
isso, ele poderia ser conversado posteriormente (no entanto até o final do evento este assunto
não foi retomado para melhor esclarecimento dos representantes dos povos tradicionais).
Percebe-se aqui claramente o que Fontes (2010) aponta sobre a nova lógica do capitalimperialismo, onde se busca a gestão dos conflitos entre as classses ao invés da tentativa de
eliminar a causa deles.
Ora, como um povo poderia se autodeterminar, quando ele se encontra dentro de um
todo, de uma universalidade na qual ele não possui controle nem ferramentas adequadas para
“barganhar” por suas necessidades? Esta questão traz a impressão de que o sujeito é quem
determinaria o todo, e não o contrário. Existiria atualmente alguma comunidade
“autodeterminada” que não tem sua lógica social afetada pelas relações de um território
mundial que a engloba?74
De maneira geral, pode-se dizer que os procedimentos de reconhecimento das
comunidades tradicionais como sujeitos de direito ainda consiste em um processo inacabado.
No entanto, é preciso atentar à forma como esta construção está sendo feita. Os movimentos
das diferentes comunidades tradicionais têm ganhado espaço nas agendas governamentais e
surgem de uma demanda legítima de reconhecimento dos direitos relacionados, sobretudo, a
uma identidade cultural e uma garantia territorial diferenciada.
As políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais surgem de um órgão
internacional que estava fomentando suas lógicas em outros setores populares. As demandas
dos movimentos sociais surgem como uma tentativa de contra hegemonia, mas passam a ser
incorporadas e tuteladas por estas instituições internacionais a serviço do capitalimperialismo. Agora o Estado e as agências multilaterais reconhecem a existência de povos
74

Poderíamos aqui discutir este assunto diante de uma perspectiva territorial, como é o caso do Parque Indígena
do Xingu, onde, embora a construção da Usina Hidroelétrica de Belo Monte não teria uma sobreposição espacial
efetiva dos limites do Parque, suas consequências sociais e até mesmo espaciais como a alteração do regime de
escoamento do Rio Xingu, seriam sentidas de maneira intensa por estes grupos que, teoricamente, vivem em um
espaço autodeterminado por eles.
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tradicionais, mas têm o poder de definir a forma como vão existir. A participação desses
povos neste processo também é questionável. Eles não estão, juntos, construindo uma forma
de reconhecimento e garantia de direitos, mas apenas sendo consultados (todos os povos
tradicionais do Brasil entram na discussão da OIT sendo representados por 10 ou 15 pessoas)
sobre o processo que a OIT Brasil vem regulamentando. Na prática, as comunidades
tradicionais estão se submetendo aos moldes que são (e continuarão sendo) propostos por uma
convenção internacional de uma instituição que influencia diretamente o mundo do trabalho.
Ainda assim, estes grupos sociais vêm alcançando instrumentos de grande importância para as
suas lutas, como leis municipais que garantem o acesso ao território necessário para suas
atividades. Cabe aqui ressaltar, também, que considero o direito à autoidentificação e
autodeterminação proposto pela Convenção 169 da OIT como legítimo e de extrema
importância para que se alcance a justiça socioambiental referente aos povos e comunidades
tradicionais. Esse exercício de crítica tem apenas a intenção de contribuir na reflexão sobre
como vem ocorrendo a efetivação destes mecanismos legais.
3.2.1 Sobre a identidade dos moradores de Barbados
Barbados contava na época da coleta de dados com 6975 moradores. Praticamente
todos apresentam entre si algum grau de parentesco. Apenas uma família e um idoso que
mora sozinho não são “filhos de Barbados”. A categoria “filho” é utilizada por todos para
fazer referência ao local de nascimento. No entanto, seu sentido transcende o simples ato de
nascer no lugar. Para eles, ser filho de Barbados implica em uma relação complexa com o
território, que envolve direitos, deveres, saberes específicos, crenças e uma lógica e ritmo de
vida únicos, que não existem em outras comunidades. Praticamente sempre que se conhece
alguém nessa região, sua apresentação não se limita ao seu nome, mas ao lugar do qual se é
filho e que, subjetivamente, implica na bagagem histórica de sua família.
A maioria das comunidades é formada por grupos familiares específicos, sendo
possível, portanto, ao saber a que família determinado indivíduo pertence, deduzir de qual vila
ele é proveniente. A forma de utilização do território está diretamente ligada aos aspectos
culturais e identitários, uma vez que grande parte de seus conhecimentos e comportamentos
em relação ao espaço e seus recursos são ditados por saberes transmitidos entre as gerações.
Um dos assuntos que me predispus a investigar nesta pesquisa foi a identidade da
comunidade de Barbados. Dentre outros fatores, tive este interesse despertado por algumas
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conversas e acontecimentos antes e durante meu trabalho de campo na região. Como afirmei
no primeiro capítulo desta dissertação, praticamente toda a literatura existente sobre a região
referenciava esses grupos como caiçaras, assim como grande parte dos moradores assim se
consideram. A cartografia social realizada na Vila de Superagui pelo MOPEAR em 2010
atribuia à comunidade a identidade de “pescadores artesanais”, denominação que repercutiu
em toda a região da baía de Pinheiros e demais comunidades. Com isso, comecei a me
questionar sobre a forma como a própria comunidade de Barbados se identifica.
Como já apresentado no segundo capítulo desta dissertação, a identidade dos
moradores dessa vila gira em torno de duas categorias principais: o caiçara e o pescador
artesanal. Cabe aqui destacar que não parto do princípio de que a comunidade teria uma ou
outra identidade, como se elas fossem excludentes, no entanto, é desta forma que a
comunidade trata o assunto. Ou se é pescador, ou se é caiçara (salvo alguns poucos moradores
que consideram que são ambas).
No caso de Barbados, a noção de caiçara é mais antiga, é a forma como os “antigos”
se chamavam. Esta categoria é interpretada pelos moradores como o modo de vida que
envolvia o trabalho nas roças, com a caça, o extrativismo e a pesca, além de remeter à mistura
entre índio, colonizador e negro. A questão da pesca artesanal é mais recente, tanto que para
todos eles o surgimento desta identidade se deu com a chegada dos órgãos ambientais (além
de uma série de pequenas mudanças locais como a chegada do barco a motor). Identifica-se
aqui o caráter relacional da identidade como Oliveira (1976) sustenta, fazendo-a inteligível a
partir da alteridade e formada por processos sociais.
Impedidos de utilizar o território da maneira como costumavam fazer, as comunidades
focam seu trabalho na pesca e passam por um processo de “formalização” profissional. A
obrigatoriedade da carteirinha do Ministério da Pesca e Aquicultura de Registro Geral de
Pesca (RGP)76 inclui estes moradores na categoria de “pescador artesanal”, por se tratar de
“homens e mulheres que realizam a captura, coleta ou extração de recursos pesqueiros com
petrechos e embarcações próprios, com familiares ou parceiros, sem nenhum vínculo
empregatício” (IPÊ, s.d.).
Para os moradores de Barbados e das demais vilas da região é de senso comum que a
chegada da “lógica ambiental” acarretou em transformações indesejadas em sua cultura, e este
é o motivo mais citado entre os moradores como a razão de serem pescadores artesanais e não
caiçaras. É comum identificar discursos de pesquisadores que apontem que o processo
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histórico dessas comunidades as está levando a um processo de “aculturação” (Silva, 2010;
Kashiwagi, 2011), ou descaracterização cultural (Vivekananda, 2001; Ota, 2008; Uejima,
2009). Esta visão (já superada na antropologia) contribui para uma frigorificação da
identidade dessas comunidades, como se em algum momento elas perdessem sua cultura e
isso as impedisse de permanecer em seu território (ou no território do parque) e de usufruir de
seus direitos. Na antropologia entende-se a cultura como um processo dinâmico, razão pela
qual só se aplicaria o conceito de “aculturação” em casos de mudanças impostas de maneira
violenta.
Em entrevista realizada em 2012 com a gestora do Parque, questionei se ela mantinha
seu pensamento exposto em sua dissertação de 2001 sobre a incompatibilidade da presença
humana com os objetivos de conservação das UCs de proteção integral, especialmente em
ilhas. Sua resposta foi:
Eu acho que é complicado porque se ali não tivessem pessoas, naqueles
ambientes não se precisaria levar energia elétrica e toda uma infra estrutura
de modo geral. Mas a gente conseguiu observar que dá para conviver. Quando
não tem outra solução você tem que se adaptar à realidade e tentar fazer algo
bom, mas ali só está sendo compatível porque eles são pescadores. Se eles
tivessem atividades extrativistas mesmo como existe em outras áreas, aí seria
incompatível.
Percebe-se aqui que a questão não é a de se tratar de uma comunidade tradicional, de
modo geral, mas de uma identidade específica vista por uma posição funcionalista, como uma
noção operacional, que frigorifica e instrumentaliza a discussão. Como os próprios moradores
colocam, a dúvida sobre sua identidade se deve ao fato de que atualmente eles não podem
manter atividades tradicionais que são preceitos básicos de sua identidade. Não levanto aqui a
responsabilidade do ICMbio ou das legislações ambientais e ONGs em gerar isso, desejo
apenas discutir a formação da identidade desses grupos.
A identidade de pescador como consequência da imposição de mudança de modo de
vida é acessada pelos moradores como uma tentativa de se alcançar alguns direitos
específicos. É importante ressaltar que a concepção de pescador para os moradores de
Barbados possui um amplo sentido, não sendo o mesmo que os gestores do Parque utilizam.
A definição de uma identidade pode reificá-la e, assim, ela pode passar a ser utilizada como
uma forma de tutelamento, pelo órgão externo, da própria cultura da comunidade tradicional,
para que fique de acordo com os usos que se pretende ter naqueles espaços. Assim, tal
identidade limitaria o acesso aos recursos (afinal, ele só pode ficar ali por ser pescador,
identidade que não implicaria, segundo a gestora, no extrativismo) e assim frigorifica estas
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comunidades, impede a dinâmica de sua cultura. Ser pescador artesanal, nesse contexto,
reifica o processo de identidade dessas comunidades, as inclui em uma lógica no mercado de
trabalho e minimiza sua identidade à sua produção material. O Estado, enfim, acaba tendo
poder para tutelar a identidade desses grupos a partir de uma simplificação da identidade às
formas de execução de seus trabalhos materiais.
A identidade em Barbados é extremamente ligada ao território e seu uso, percebe-se
isso na fala de uma das moradoras:
Como é que eu vou dizer que eu sou pescadora se nos dias que não se
consegue um peixe, uma ostra, um caranguejo, eu preciso da mata para ter o
que comer? Até para pescar eu dependo de usar a mata. Eu digo que sou
pescadora e aí se me pegam na mata tirando um palmito para comer ou um
pau para fazer um remo já me multam ou brigam comigo? Só da pesca são só
alguns aqui que conseguem viver. A pesca é um trabalho, não é o que eu sou.
Se a lei diz que pescador artesanal é pegar 3 peixes por dia de tal jeito, e aí o
dia que eu pescar 6, não sou mais pescadora artesanal? (Renata).
Netto e Braz (2006) salientam que, no pensamento de Marx, o homem se constrói
através do trabalho. O trabalho, por sua vez, é a atividade humana que modifica a natureza
para satisfazer suas necessidades e, assim, modifica o próprio ser. No entanto, o trabalho de
pescador artesanal levantado nesse contexto da relação de Barbados com os gestores da UC,
pode estar se resumindo a uma noção operacional que reduz sua identidade a sua principal
atividade econômica sem mais levar em consideração a satisfação das necessidades humanas
como um todo. É importante salientar que o que os gestores demonstram interpretar por
pescadores artesanais não é o mesmo que o enunciado pelos sujeitos sociais.
A redução da discussão da identidade a uma noção operacional pode levar a uma
“administração” dela, como se as comunidades pudessem negociar sua permanência no local
devido à forma como elas se encaixam na produção material das sociedades.
Um dos assuntos mais discutidos entre as comunidades do interior e entorno do
Parque, ICMbio e pesquisadores é sobre a questão das roças. Para os moradores este é um
elemento fundamental em sua identidade, pois era através da roça que se produzia o alimento,
complementada com a caça que vinha até à roça - era esta produção que os mantinha no
inverno (quando a pesca é menos farta), e um dos eventos que unia a comunidade nos
mutirões e proporcionava o lazer nos fandangos e confraternizações após o trabalho.
Em sua dissertação de mestrado, a gestora do parque afirma que a “descaracterização
sócio-cultural” teve início antes da criação da UC e que esta mudança para a atividade de
pesca extinguiu algumas atividades extrativistas. Para embasar sua afirmação, Vivekananda
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(2001) realiza um estudo de fotointerpretação da região do Parque nos anos de 1952 e 1980
(lembrando que o Parque foi criado em 1989). Através da comparação das imagens a autora
conclui que:
A agricultura de subsistência tornou-se insipiente nas ilhas, aproximadamente,
dez anos antes da criação do Parque e as atividades extrativistas mais
relevantes para as comunidades, como corte de palmito, caxeta e samambaia,
foram encerradas em épocas anteriores ao declínio da agricultura. Sendo
assim, a criação do Parque não pode ser usada como justificativa para a
estagnação econômica das comunidades existentes no seu entorno imediato ou
que ainda estão dentro da unidade (Vivekananda, 2001:93).
Em entrevista para esta pesquisa a gestora do Parque disse ainda que
As atividades de extrativismo, por exemplo, não são (proibidas) só no parque,
pois as regulamentações específicas, como de cipó, são para o Estado inteiro.
É claro que não permitiríamos roça em morros como alguns faziam, mas
quando o parque foi criado eu fiz esse estudo e eu sei que eles já não
trabalhavam mais com roça e que os jovens hoje já não querem mais trabalhar
com roça, só que tem aquele grupo que sempre vem resgatar essa antiguidade
e a gente acha que não tem mais espaço para isso, a não ser assim, espaço que
digo não é espaço físico, mas dentro da própria cultura (Guadalupe
Vivekananda, entrevista realizada em 2012).
Este é o estudo utilizado pela gestora para justificar que o Parque não teve
responsabilidade pela interrupção desta prática. No entanto cabe ressaltar que, como
demonstrado no início deste capítulo através da linha do tempo, diversos outros fatores podem
ter levado à diminuição das roças nessa região, não se podendo utilizar esta justificativa para
afirmar que as comunidades não possuíam mais o costume das roças quando o Parque foi
criado. Não estou responsabilizando o Parque por este fenômeno, mas atentando para que os
resultados da fotointerpretação podem também estar relacionados a fatores como as grandes
migrações para o norte do estado que ocorreram até a década de 1950 (que influenciaria na
imagem dessa década, uma vez que a dinâmica de crescimento da vegetação indicaria muitas
áreas como ainda sendo utilizadas para a agricultura), o abandono das terras por parte da
população ocasionada pela ação dos grileiros e chegada dos latifundiários na região na década
de 1970, a ação dos capatazes da indústria Agropastoril, que fizeram com que moradores
deixassem suas comunidades, dentre outros fatores já citados anteriormente.
Concordo com a afirmação de que as roças podem ter “diminuído”, mas não considero
ser pertinente afirmar que esta prática não seja mais realizada na cultura local. Com a ação
repressiva dos órgãos ambientais anteriores à criação do Parque, muitas famílias passaram a
adaptar suas técnicas de plantio. Em diversas vilas não se abre mais os grandes clarões na
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mata a fim de cultivar roças, mas cultiva-se em pequenos espaços, fato que os moradores
afirmam como a necessidade de “esconder” a roça.
A roça, segundo os moradores de Barbados, era o principal vínculo com o seu
território e um dos elementos que caracterizava sua identidade. Com a ruptura material e
simbólica desta prática (entre outros fatores) a identidade passa a ser a de pescador, por ser a
atividade econômica predominante. A pluriatividade é uma das características consideradas
pelos moradores como determinante na identidade caiçara. O ato de se autoidentificar como
caiçara, para eles, seria assumir diante do ICMbio o atual uso “ilegal” da mata.
A existência de leis federais e estaduais que proíbem atividades como a caça e o
extrativismo de alguns recursos específicos é uma das justificativas utilizadas constantemente
por gestores das UCs da região para isentá-las da responsabilidade pela proibição de diversas
atividades tradicionais. Uma das leis mais citadas entre esses gestores a Lei Federal nº 11.428,
de 22 de dezembro de 2006, também conhecida como a Lei da Mata Atlântica que regula o
uso dos recursos neste bioma, mas que destaca a aplicação diferenciada desta lei para as
populações tradicionais. De acordo com o Artigo nº 3 da referida lei, são consideradas
populações tradicionais aquelas que vivem “em estreita relação com o ambiente natural,
dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de
atividades de baixo impacto ambiental”, definição na qual se enquadram as comunidades da
região. Sob a ótica desta lei, as populações tradicionais tem o direito a exploração de espécies
da flora nativa desde que não apresente propósitos comerciais destes recursos, independente
da autorização dos órgãos regionais competentes. A lei também determina a livre coleta por
parte de populações tradicionais de subprodutos florestais como sementes, folhas e frutos se
não houver a possibilidade de pôr em risco a reprodução destas espécies. Da mesma forma, a
exploração da vegetação secundária (no estágio médio de regeneração) é permitida para as
populações tradicionais quando estas forem necessárias para a subsistência (exceto nas áreas
de preservação permanente e de reserva legal). Até mesmo o Novo Código Florestal, a partir
da Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, determina em seu parágrafo segundo, do
Artigo 38 do Capítulo IX que é permitido o uso de fogo nas práticas de agricultura de
subsistência das populações tradicionais e indígenas. Além disso, a lei considera como de
baixo impacto ambiental a construção de moradias de populações tradicionais e julga como
interesse social a exploração agroflorestal por parte dessas populações. Nota-se, portanto, que
diversas atividades das comunidades tradicionais são permitidas por essas leis específicas. No
entanto, cabe destacar que a situação na comunidade de Barbados e diversas outras vilas da
região se tornam confusas diante desse panorama legal, uma vez que diversas leis se
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sobrepõem em um mesmo espaço, havendo a necessidade de um esclarecimento sobre a
hierarquia entre elas.
Independente da identidade, a relação com o mar se dá pelo barco, este elemento é
básico em sua cultura justamente pelas limitações geográficas que a água impõe à vida da
população que viveu ali e que teve que dominar o mar de alguma forma. É comum ver
crianças pequenas e senhoras de idade que se deslocam sozinhas, em pé nos barcos, sem nem
mesmo saberem como nadar se algo ocorrer. Todos sabem lidar com os barcos e interpretar as
condições climáticas. Eles desenvolveram estas habilidades e este conhecimento náutico
também a partir de determinações espaciais.
O barco a motor representou grandes transformações na lógica dessas comunidades e
que também surtiu efeitos nesse processo de assumir uma identidade formalizada. Da mesma
forma, a criação de uma UC em seu território influencia diretamente na necessidade desse
grupo de se assumir como portador de uma identidade específica. É a relação com o outro, um
outro diferente dele, que começa a indicar diferenças bem delimitadas. Percebo agora uma
necessidade de uma formalização de uma identidade, uma necessidade da comunidade de
declarar o que é, para garantir alguns direitos, pois se não o fizer assim não poderá nem
mesmo viver em seu território.
Em suma, não cabe a mim eleger uma identidade aos moradores de Barbados. Este
processo cabe apenas aos próprios moradores que estão enfrentando diariamente as
consequências de assumirem sua identidade diante de suas necessidades. Como Oliveira
(1976) salienta, a identidade é um processo negociado, que surge pela oposição a outras
identidades. Cabe ressaltar, no entanto, que a luta pelo reconhecimento desses sujeitos não
funciona como se os moradores de Barbados escolhessem entre as opções “caiçara” ou
“pescador artesanal” a partir das benesses ou dos reveses oriundos desta escolha, visto que a
própria construção destas identidades está submetida a agentes externos e ao contexto
histórico e político. Além de ser determinada pelo contraste com outra identidade, é
importante notar que a definição dessas identidades pode ser fruto da imposição (ainda que
indireta e subjetiva) de um agente externo. Recuso, portanto, a definição da identidade de
caiçara como a literatura a tem tratado. Não considero pertinente atribuir uma identidade a
estas comunidades a partir de critérios como uma relação harmônica com o meio ambiente,
mínima relação com o mercado e outras características como Diegues (2004) apregoa.
A identidade, sendo relacional e dinâmica, não precisamente deve ser única,
consensual, eterna, objetivada. Ela pode ser resultado da relação dos sujeitos com agentes
externos. No caso de Barbados, eles assumem a identidade de pescadores quando se
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relacionam com o órgão ambiental ou outros agentes externos que tem controle sobre o
território. No entanto, alguns moradores assumem, em alguns momentos, uma identidade
caiçara, desde que isso não represente um obstáculo a sua permanência na comunidade e sua
reprodução material e imaterial. Nesse sentido, os moradores acionam as múltiplas facetas de
uma mesma identidade coletiva que, sendo dinâmica, assume uma aparência de acordo com a
relação social que está em questão. Ademais, independente da identidade, o conflito com a
UC continua se referindo ao controle social do território e nenhuma das identidades, nem de
caiçara, nem de pescador artesanal, nem nenhuma outra que tenha surgido nas discussões
locais, trouxe à tona essa discussão: tratam, basicamente, de atribuir especificidades culturais
e produtivas da comunidade.

3.3 Conflito sócioespacial: da aparência à essência

Em grande parte da literatura existente sobre comunidades tradicionais o conflito entre
ela e algum outro agente é questão central ou, pelo menos, surge de maneira secundária para
contextualizar a realidade que se deseja estudar.
Inicialmente, o conflito entre as comunidades tradicionais da baía de Pinheiros e o
Parque Nacional de Superagui parecia se conformar como um dado concreto, uma vez que os
dois polos deste “embate” falavam abertamente sobre o assunto e assumiam a existência de
um “conflito” entre eles, ainda que o atrito fosse caracterizado de maneira distinta por cada
um deles. À medida que fui me aprofundando no trabalho de campo e tendo um contato maior
com ambos, comecei a notar que o conflito, que parecia tão claro e óbvio, pela
incompatibilidade destes agentes antagônicos, talvez pudesse ser mais complexo que esta
simples oposição de interesses.
Não me propus a tentar definir o significado do conceito de conflito, mas busquei
utilizá-lo próximo daquilo que Almeida (2008a) propõe como “noção operacional”. A
literatura geral sobre povos tradicionais em Unidades de Conservação me apontava o
“conflito socioambiental” como uma categoria pertinente para realizar algumas análises.
Considerando, no entanto, que estas categorias analíticas ganham sentido quando aplicadas a
cada realidade específica, não podendo ser generalizadas e usadas como um manual onde o
seu significado estaria dado e permanecesse fixo no tempo, considerei mais adequado tratar
este conflito como sendo “territorial”.
Em uma visão mais centrada no conflito socioambiental, poderia me ater a uma análise
já presente em boa parte da literatura, onde as discussões voltam-se à forma como as
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comunidades tradicionais interagem com a natureza, se são “sustentáveis”, se seus modos de
vida são “adequados” aos objetivos de conservação das UCs em que estão inseridas, se há
compatibilidade entre presença humana e preservação da natureza, se realmente a relação
entre sociedade e natureza é conflitante para todos os grupos sociais, ou se existiriam grupos
“naturalmente” harmoniosos com seu meio que estariam sendo ignorados pelos gestores de
UCs com seus pensamentos que consideram o homem como necessariamente degradante.
Neste sentido, o conflito estaria mais centrado na relação homem-natureza (espaço que não
sofreu ação do trabalho humano), assim como, em uma abordagem territorial, esta relação
também poderia ser a essência de um conflito - sabendo que a noção de território também é
incorporada nas discussões das ciências naturais acerca da ecologia das espécies e populações
naturais (Vallejo, 2002). Me proponho, no entanto, a fomentar a discussão do conflito
territorial pelo seu cunho social, ou seja, decorrente da relação homem-homem. A discussão
gira em torno das relações de poder que estão determinando a forma de uso do espaço.
O mapa 7 (p. 142) apresenta uma versão sobre o uso e ocupação da comunidade de
Barbados. Ainda que o objetivo inicial fosse identificar a territorialidade específica da
comunidade, acredito que o mapa apresenta um esboço mais generalizado, algo como um
ensaio para a definição dessa territorialidade específica (acredito que a impossibilidade de
detalhar alguns conteúdos importantes prejudiquem a compreensão da lógica de uso do
território e, assim, impedem também a definição mais concreta da territorialidade específica).
É indispensável ressaltar que esta ilustração não possui um detalhamento dos
elementos que formam e dão sentido a territorialidade específica da comunidade de Barbados.
Como já explicado anteriormente, a comunidade de Barbados optou por não divulgarmos
nesta pesquisa informações como a localização de recursos essenciais à sua sobrevivência,
bem como espaços de práticas de atividades que envolvem esses recursos (como, por
exemplo, pontos de pesca para cada espécie e época do ano). Esta estratégia, que demonstra o
receio das pessoas em admitirem seus costumes e práticas tradicionais, é fruto do processo
histórico de atrito com os órgãos ambientais. Além disso, a comunidade tinha medo de que
algumas informações pudessem ser utilizadas de má fé por quem tivesse acesso ao mapa. A
ação de caçadores, palmiteiros e madeireiros ainda é constante na região e a comunidade
considerou que uma ferramenta que estava sendo utilizada como uma forma de se alcançar
seus direitos em relação aos órgãos ambientais poderia surtir um efeito contrário, por indicar,
por exemplo, áreas de incidência de espécies de fauna e flora.
No início das minhas visitas informais à região, ouvindo as histórias contadas pelos
moradores sobre a criação do Parque, eu notava que muitos deles adotavam uma estratégia de
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invisibilidade, não querendo expor suas atividades, suas demandas ou reclamações. Muitos
não gostavam nem de ficar sabendo sobre o processo de criação, ampliação e gestão do
Parque ou de outras UCs. Alguns pensavam que não seriam atingidos pelas ações
ambientalistas se permanecessem quietos, sem participar destes processos. Com o tempo as
pessoas começaram a perceber que não adiantava viver isolado no meio da mata, pois eles
estavam inseridos em algo maior que eles. O próprio vazio populacional sugerido por mapas
produzidos por ONGs ambientalistas e instituições governamentais era citado pelos
moradores.
Tem muita comunidade aí que nem está nos mapas que a gente vê nestes
materiais que o pessoal que vem fazer pesquisa mostra. Esses dias eu vi um
mapa do IPÊ que nem mostrava 3 comunidades daqui. Isso tem seu lado bom,
porque o povo destas leis de proibição nem chegam lá, nem sabem que tem
gente morando por lá, mas também fica difícil se esses companheiros precisam
de uma energia, se precisam do apoio da prefeitura em uma escola, em uma
emergência que precise levar alguém pra um hospital. Agora esse povo está
mais é querendo mostrar que está ali, porque se ficar o bicho come e se correr
o bicho pega, não tem saída mesmo (Júlio)
Pode-se dizer que o mapa de uso e ocupação de Barbados reproduz de maneira muito
genérica a territorialidade específica de Barbados. Seus elementos principais referem-se ao
território utilizado de maneira geral pela pesca, nas atividades na mata e na sua ocupação. As
áreas para pesca abrangeram toda a porção da baía de Pinheiros mais próxima à comunidade.
Esta mancha, no entanto, faz parecer que os pescadores necessitam de uma grande área para
desenvolver esta atividade, mas considero isto uma consequência da impossibilidade de
demonstrar no mapa as pequenas regiões utilizadas atualmente. Um detalhe importante
ressaltado pelo grupo é de que seria impossível delimitar estas pequenas regiões, uma vez que
a dinâmica do mar e dos peixes faz com que a cada época se pesque em locais diferentes. A
opção de uma mancha maior, mesmo que não aponte os locais exatos de pesca de cada
espécie (o que implica também em regiões onde se pode utilizar cada técnica) permite que
esta territorialidade não fique frigorificada, sem considerar as dinâmicas próprias da atividade.
Da mesma forma, o uso da mata como demonstrado no mapa pode gerar a ilusão de
que os moradores usam a totalidade dos recursos desta área delimitada. Se fôssemos pontuar
ou delimitar a partir de manchas as áreas reais de uso de cada família (considerando até
mesmo os espaços que já foram utilizados um dia, mas entraram em desuso) esta área seria
menor que a apresentada neste mapa. Considero esse fator como uma das principais fraquezas
do mapa. Além disso, ressalto a necessidade de um levantamento mais a longo prazo, para a
atualização constante dos conteúdos de interesse da comunidade. Este levantamento poderia
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ser registrado a partir de uma estratégia voltada ao SIG (Sistema de Informações Geográficas)
participativo, justamente para evitar que o mapeamento se torne um instrumento a-histórico,
que não contemple a dinâmica cultural do grupo que se deseja mapear.
De maneira geral, a intenção deste mapa construído junto à comunidade era o de
demonstrar que elas continuam acessando e precisando dos recursos da mata, embora em uma
escala extremamente reduzida se comparada ao período anterior à criação do Parque. Dentre
as atividades que comparamos a partir da delimitação nos mapas em 3 períodos (o do tempo
“dos antigos77”, o período atual e o que desejavam para o futuro) estavam a roça, a caça para
subsistência, a extração de cipó Imbé e Timbupeva, a extração de madeira para lenha, a
extração de madeira para reforma de barcos e casas e a extração de palmito. A pesca não
entrou no mapeamento tendo em vista que os pescadores consideram que as maiores
mudanças ocorridas foram pela proibição do cerco (acabando com os pontos tradicionais de
cada família), o aumento no número de pescadores (também em função da pesca turística), o
aumento do número de botos (que influenciou na redução da quantidade de pescados) e a
proibição da pesca em uma região específica do Parque Nacional do Superagui.
De qualquer forma, ainda que a partir de uma delimitação bem abrangente que não
corresponde exatamente aos limites territoriais, mas às regiões de uso, pode-se dizer que o
conflito territorial da comunidade de Barbados não abrange toda a área do Parque. O que os
moradores desejam seria a liberação de suas atividades de subsistência nestas áreas que
corresponde apenas a uma parcela da área total do Parque. O estudo da territorialidade
específica destas comunidades tradicionais é importante, neste contexto, pois uma das
soluções imediatas propostas pela gestão do Parque seria a criação de uma zona históricocultural que permitiria a permanência destes moradores na UC. No entanto, cabe aqui o
questionamento sobre qual a metodologia será usada pelos gestores para levantar não apenas a
área que estas comunidades ocupam, mas as que utilizam para sua reprodução social.
No processo de ampliação do Parque, diversas comunidades na Ilha de Superagui
estavam incluídas dentro dos seus limites, mas a Vila de Superagui e o restante das
comunidades na Ilha das Peças foram deixadas na zona de amortecimento, no entorno do
Parque. Segundo a gestora da UC esta foi uma estratégia para que as comunidades que
estavam no interior do Parque se mudassem gradativamente para as que estavam fora. No
entanto este fluxo não ocorreu, pois ainda que de uma maneira geral estas comunidades
pudessem parecer semelhantes à vista do órgão ambiental, elas possuem diferenças
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Diante do que a própria comunidade definiu, o tempo dos antigos se refere ao período de 3 gerações atrás até
as décadas de 1970 e 1980.
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significativas que vão desde as condições naturais de cada vila até o ritmo de trabalho e
relações entre seus moradores que determinam sua reprodução social.
Percebe-se que em Bertioga (comunidade em frente a Barbados), por exemplo, não foi
considerada a territorialidade específica de seus moradores para a delimitação do que ficaria
dentro ou fora do Parque. Fica claro ao ver os mapas com os limites da UC que foi levada em
conta apenas a área de ocupação. Hoje esta característica tem gerado problemas, já que aos
poucos os filhos dos moradores precisam construir casas, mas não existem mais áreas fora dos
limites da UC para isso. Ora, o conflito não se dá meramente pelo fato das pessoas terem
casas em uma UC (e por isso precisarem de energia, água e estruturas de saneamento,
trapiches, escolas e outros), mas, sobretudo, pela impossibilidade de continuar sua reprodução
física e cultural por não ter acesso ao seu território tradicionalmente ocupado. A gestora do
Parque explicou a metodologia que vem sendo utilizada nos estudos para o Plano de Manejo
do Parque:
depois do mapa que era para a identificação do uso e ocupação a gente voltou
lá com a bióloga que foi contratada para fazer o diagnóstico, aí ela fez a
metodologia do mapa falado. Ela colocou dois mapas e eles teriam que falar
as coisas que eles têm orgulho e localizá-las, como a paisagem, rio,
manguezal. A outra era dos problemas. Além disso, um calendário com os
meses das atividades. Agora ela está organizando todas essas informações e
também estamos registrando atas dessas reuniões. Cada etapa é repassada
oficialmente para nós e para uma equipe em Brasília. Nós conferimos para
aprovar os conteúdos (Guadalupe Vivekananda, entrevista realizada em 2012).
Nota-se que o processo do Plano de Manejo tem levado em conta as comunidades,
mas a participação dela se restringe às consultas para que o órgão entenda melhor esta
realidade. O desejo das comunidades é que elas pudessem participar ativamente não apenas
neste momento de participação através da consulta, mas planejando e tendo poder de decisão
efetivo (e não meramente consultivo) junto ao ICMbio sobre o futuro da UC.
Para as comunidades o conflito ocorre por isso, pois neste momento, elas não possuem
a certeza se continuarão em seu território78 e, mais importante que isto, se poderão continuar
com suas práticas tradicionais e sua cultura, de um modo geral. A territorialidade tem ligação
direta com a identidade deste grupo, considerando que os habitantes históricos de Barbados
desenvolveram uma cultura específica para viver neste espaço e, assim sendo, a cultura
depende deste lugar e do uso tradicional dele tanto quanto a paisagem deste lugar depende da
cultura desta comunidade.
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Pois apesar dos gestores assegurarem que nenhuma comunidade será realocada, os moradores ainda esperam
uma confirmação legal a partir do Plano de Manejo.
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Neste sentido, manter as comunidades nestes espaços sem permitir o mínimo que elas
precisam para se manter cultural e economicamente seria um abalo tão significativo como
retirá-las dali. Tal ação se configura como uma desterritorialização, uma vez que a
comunidade não precisa sair de seu espaço para ser desterritorializada. Se a justificativa em
não retirá-los dali se dá pela consciência do ICMbio de que fazendo isso eles só estariam
agravando problemas sociais e, indiretamente, perdendo pessoas que poderiam estar
trabalhando em prol da UC (visto a quantidade insuficiente de funcionários do ICMbio e a
falta de conhecimento empírico na região), mantê-los ali sem dar espaço à dinâmica de sua
cultura não seria uma grande mudança.
A territorialidade traduz a própria identidade deste grupo por se conformar em tudo o
que é vivido, que é fundamental em sua vida. Ela está relacionada à própria existência, com a
forma como esta comunidade se coloca no mundo e compartilha seu projeto de vida. Como já
defendemos em outro momento (Martins et al., 2012) é diferente discutir a luta pela terra e a
luta pelo território. No caso de Barbados, não importa à comunidade ganhar um pedaço de
terra fora do Parque Nacional do Superagui onde poderiam trabalhar com a pesca, roça,
extrativismo e quaisquer outras atividades, pois a cultura deste grupo exige sua relação
permanente com este espaço em específico para se reproduzir. A identidade da comunidade,
enfim, corresponde ao uso e ocupação deste território em específico, e perderia o seu sentido
se a permanência neste lugar não estiver relacionada ao uso que fazem dele.
As restrições impostas não apenas pela UC, mas pelas leis ambientais como um todo
fazem com que a questão do livre acesso aos recursos e às áreas fundamentais em sua cultura
sejam regulamentadas por uma ordem externa, não condizente com a ordem destes grupos
sociais.
O conflito de Barbados e outras comunidades da região com os órgãos ambientais (que
se materializa na figura do Parque Nacional do Superagui) despertou nestas comunidades a
articulação política que faz com que estes grupos passem a dizer quem eles são, o que
querem, como fazem. A cartografia social da Vila de Superagui e a articulação dos pescadores
artesanais em um movimento regional é um exemplo deste despertar político.
Entre os estudos que estão sendo realizados para a elaboração do Plano de Manejo
estão os de alternativas econômicas para os moradores destas zonas histórico-culturais.
Segundo a gestora do Parque estes estudos são de uso e manejo da cataia na comunidade de
Ararapira, da caxeta na comunidade do Abacateiro, da coleta de carangueijos em Barbados e
do “turismo com base comunitária” em todas as vilas. A opção pelo turismo comunitário se dá
em detrimento do caráter impactante de outras formas de turismo que já são percebidas como
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negativas pelos moradores e gestores da UC. O turismo que ocorre na Ilha do Mel, muito
próxima à região, é sempre visto como um exemplo negativo a se evitar, devido ao fato de se
conformar em turismo de massa, onde a comunidade teve que sair para dar espaço aos
empreendedores externos e turistas.
É importante destacar que os moradores desejam que a atividade turística (neste viés
de base comunitária) ocorra em Barbados, mas que não desejam que seu sustento venha
apenas desta atividade. Da mesma forma o ICMbio considera importante que a atividade da
pesca artesanal continue.
Esta é uma das características desta gestão de conflitos mais imediata do Parque com
as comunidades. Através desta estruturação proposta no Plano de Manejo será possível manter
as comunidades em uma zona histórico-cultural, mas irá definir, com isto, as atividades
econômicas compatíveis à UC. O turismo não pode ser utilizado como uma proposta única de
geração econômica, visto que isto não se conformaria em uma “alternativa” de renda, mas
estaria fadando as comunidades a esta atividade. É importante, em conjunto com essas
alternativas econômicas, garantir o direito da comunidade de viver sua cultura de maneira
efetiva, não apenas como um “show” turístico. Digo isso pela possibilidade apresentada pela
gestora durante a entrevista realizada, sobre a continuidade das práticas tradicionais e a
utilização do modo de vida como um “atrativo” turístico. Segundo ela:
o que a gente pensa é que tem uma farinheira lá (em Barbados), então não tem
nada demais que alguém faça uma roça de mandioca demonstrativa e que
sirva para alimentação local, mas isso é uma coisa extra, que quando a gente
começou a trabalhar ali acho que só a Dona Mariquinha da Colônia que
ainda plantava (Guadalupe Vivekananda, entrevista realizada em 2012).
Além desta discussão sobre a gestão dos conflitos entre Parque e Comunidade que
tratam sobre questões mais imediatistas, é importante discorrer sobre as lutas universais de
Barbados como comunidade tradicional em uma Unidade de Conservação, tendo em vista
uma projeção das lutas após este momento de elaboração de Plano de Manejo.
O conflito entre a UC e as comunidades se dá tanto no campo espacial quanto no
simbólico, uma vez que ela significa a chegada de um agente externo impondo regras e
exigindo comportamentos distintos dos que essas comunidades sempre aprenderam através de
sua cultura. Este processo, de certa forma, impediu o direito desta comunidade à experiência
identitária ao não permitir mais que ela fosse o que gostaria de ser. É importante ressaltar que
o conflito é visto pela figura da UC, fazendo com que o Parque seja reificado na forma e na
propriedade de algum agente externo.
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O conflito é inevitável, pois não se trata apenas de permitir que uma comunidade
tradicional permaneça dentro da UC, se trata de um agente externo (que se configura em
diversas formas, em Parque Nacional do Superagui, em diversas outras UCs, em ONGs) com
suas ações que interferem na lógica local, bem como resultam no uso de uma força policial
agindo de maneira repressiva. São representações da sociedade civil e demais organizações
agindo diante do conflito como se ele não tivesse suas raízes em uma relação de luta de
classes. O direito destas comunidades é o da participação que a despolitiza, uma participação
indireta que serve apenas para dar um aval sobre a forma como o Plano de Manejo e a UC
funcionarão, uma vez que estão subordinadas à opinião de um técnico, que por sua vez é
subordinado a uma empresa ou a um Estado em moldes de um capitalismo global. Um
exemplo desta relação pode ser percebido na fala a seguir:
Quando Hans Staden passou aqui, ele parou em Barbados em 1545, ele
encontrou os índios e dai já se iniciou a cultura caiçara. Até agora a gente tem
a terceira floresta mais preservada do mundo. 500 anos de uso, será que essa
cultura não aprendeu a fazer o uso sustentável? Se não, então o que é o uso
sustentável? Essas coisas de lei, material educativo falando como usar, só vão
funcionar de fato quando os órgãos começarem a escutar as comunidades.
Quem está vindo aqui nos ‘ensinar’ a preservar e tomando nossas terras são
pessoas de fora. Tem gente de São Paulo que nunca pisou no mato, não sabe o
que é viver na floresta, vem aqui me dizer coisas que ele aprendeu numa
faculdade que já diz que homem não combina com natureza. O lugar de onde
eles vêm já está todo destruído e eles querem ensinar para a gente que vive da
floresta e jamais ia querer a destruição dela. Aqui já está tudo preservado, eu
que tinha que ir lá ensinar ele. Aqui o que vale é a palavra, ninguém está
acostumado com documento assinado, então se você fala que preserva, mas a
gente vê teu carro poluindo, pingando óleo na rua, ninguém acredita em você,
o que esse povo do ambientalismo me diz não significa nada, não tem valor
nenhum. Enchem a gente de papel e reunião de ata, conselho, essas linguagens
que ninguém entende, isso não é democracia. Pobre a gente sempre foi, mas
isso nunca foi problema, o problema é que agora além de pobres somos
marginalizados por essas protetoras do meio ambiente. Se fosse rico que
estivesse aqui aposto que ninguém ia mexer, pois se é rico tem educação, se é
pobre tem que ser vigiado pelo rico que tem educação na cidade. Aqui vale
muito mais a educação da floresta que a educação da cidade (Matheus).
A fala nativa, além de registrar o descontentamento dos moradores em relação à forma
como está sendo levada a gestão das UCs, mostra também a visão deles de que não se trata de
uma restrição ambiental generalizada, mas uma específica ao seu grupo.
Esta leitura nos possibilita discutir as relações de poder acerca deste conflito em um
viés menos imediato (que seria este conflito direto com a UC) para o que desencadeia este
conflito. Ora, a própria necessidade de criação de espaços protegidos da ação e presença do
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homem é dotada de significados que vêm à tona quando realizamos uma análise mais voltada
à totalidade da sociedade humana. Assim como a criação destas áreas, a necessidade de um
grupo ter que se autoidentificar para alcançar uma justiça social adequada a ele deve ser
questionada.
Por mais que a conquista de direitos traga benefícios a estas populações, não é no
plano imediatista que se consegue identificar a espoliação. Vale lembrar o que diz Fontes:
Não é apenas no chão de fábrica que se define o perfil objetivo e subjetivo dos
trabalhadores, mas na densa rede que torna socialmente cooperativos
trabalhadores, atuando em atividades díspares, sob contratos (ou em sua
ausência) diversos e profundamente desiguais, com ou sem direitos. Não é a
relação contratual quem explica a extração de mais-valor, absoluto ou relativo,
mas, ao contrário, são as formas pelas quais se extrai o sobre-trabalho quem
permite explicar o mais-valor e as configurações variegadas assumidas pela
propriedade dos recursos sociais de produção (2010:215).
É possível entender a dinâmica social, o processo social de produção de pobreza e
riqueza quando pensamos a forma pela qual as comunidades tradicionais entram no processo
de produção. Para Marx (2011) “toda a produção é apropriação da natureza pelo indivíduo no
interior de e mediada por uma determinada forma de sociedade” (2011:43). Falar do modo de
produção é falar sobre um estágio do desenvolvimento social, onde cada época de produção
possui características e determinações em comum. A produção em geral é a categoria que
expressa a produção material universal identificável em todas as populações humanas da
história – para Marx, portanto, o trabalho é sempre coletivo. A produção, por sua vez, “é
sempre um corpo social, um sujeito social em atividade em uma totalidade maior ou menor de
ramos de produção” (Marx, 2011:41). Para este pensador as relações jurídicas e formas de
governo de cada forma de produção são uma característica intrínseca a ela.
A produção em geral estaria dividida na Produção, Distribuição, Troca e Consumo. A
Produção é a etapa que cria os objetos de necessidade individual, é a forma como as pessoas
elaboram produtos da natureza para a necessidade humana. A Distribuição é a forma como o
indivíduo participa da divisão destes produtos sendo baseada em leis sociais. A Troca é a
administração individual daquilo que se ganhou durante a distribuição e que limita o acesso
aos produtos. O Consumo, por sua vez, é o deleite individual dos produtos adquiridos na
troca, é a forma como uma mercadoria sai do movimento social e vira objeto específico para o
desfrute dos indivíduos.
Neste caso, podemos pensar a forma como os moradores de Barbados entram na lógica
da produção. Uma comunidade tradicional (supostamente autodeterminada) não entra na
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produção da mesma forma que um trabalhador assalariado, por exemplo. Para um trabalhador
assalariado o salário é o que lhe cabe na hora da distribuição da riqueza e o que limita-o
durante a troca e o consumo. Um indivíduo que entra na relação de produção como dono dos
meios essenciais de produção, por exemplo, não ganha um salário, mas sim um lucro baseado
na exploração dos recursos e do trabalho de outros homens, e realiza seu consumo e troca a
partir do seu lucro. Com exceção da professora da comunidade, o restante dos moradores de
Barbados vive de auxílios governamentais como o Bolsa Família, de pequenos projetos de
geração de renda e, mais recentemente, da pesca artesanal.
Neste sentido, os moradores de Barbados não entrariam na produção em geral como
donos dos meios essenciais de produção (pois não podem ter acesso ao território, aos
recursos, nem desenvolver suas práticas) e nem como proletários (seu destino é compor o
exército industrial de reserva). Isto significa que eles não têm garantias de empregos e nem
direitos trabalhistas para a sua frigorificada identidade (uma vez que a discussão sobre
comunidades tradicionais não está sendo vista por esta perspectiva do direito trabalhista),
mesmo que em algum momento eles sejam empregados, eles terão subcontratações, sem
direitos – este é o caso das contratações temporárias realizadas pela COPEL para a instalação
da energia nas comunidades da região, que de acordo com alguns relatos dos moradores,
seriam trabalhos sem garantias (sem folgas semanais, sem adicionais de insalubridade,
periculosidade e demais adicionais como vale transporte e alimentação), mas que alguns
moradores aceitavam por ser uma possibilidade de gerar renda, enquanto outros não se
adaptavam pois estavam acostumados com outro ritmo de trabalho.
Deve-se lembrar que o capital é uma relação social total na qual todos estão imersos e
que o encontro de dois modos de produção distintos (o capitalista e o tradicional79) gera um
conflito no qual, segundo Marx só podem resultar em três possibilidades:
O povo conquistador submete o conquistado ao seu próprio modo de produção;
ou deixa o antigo subsistir e se satisfaz com o tributo; ou tem lugar uma ação
recíproca, da qual emerge algo novo, uma síntese. Em todos os casos, o modo
de produção, seja do povo conquistado, seja o do conquistador, seja o que
resulta da fusão de ambos, é determinante para a nova distribuição que surge.
Apesar de parecer como pressuposto para o novo período de produção, essa
própria distribuição, por sua vez, é um produto da produção, e não apenas da
produção histórica em geral, mas da produção histórica determinada (2011:51).
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Não estou dizendo aqui que as comunidades tradicionais não estão inseridas no modo de produção capitalista,
ou que por serem tradicionais não terão empregos fora de sua lógica de reprodução social. Considero que o
autodeterminismo não vem sendo aplicado, uma vez que estamos em uma sociedade que por si só é determinada
de maneira geral pelo sistema capitalista.
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Isto significa que o modo de produção caiçara/ pescador artesanal/ comunidade
tradicional não pode ser pensado como autodeterminado à parte do modo de produção
capitalista. O que acontece nesta relação é o surgimento de um terceiro modo de produção,
diferente dos que lhe deram origem. O caiçara de hoje é diferente do caiçara de ontem e isso
se dá pois o caiçara de ontem não se relacionava com o ICMbio tampouco com os aparelhos
privados da hegemonia que hoje atuam na região.
A forma de distribuição de riquezas, como terra e direitos sociais, da comunidade
tradicional enquanto modo de produção anterior ao capitalista é diferente da que ocorre
atualmente, onde grande parte da distribuição de riqueza provém do capitalismo através de
bolsas assistencialistas que só os insere na esfera do consumo, sem lhes dar uma oportunidade
efetiva de se (re)produzir material e socialmente independentes deste auxílio.
Quando a gestão do Parque pensa em incluir as comunidades na produção social das
riquezas é de maneira reificada em formas determinadas por agentes externos (como, por
exemplo, através do turismo de base comunitária80). São tentativas de gerenciamento e
remediação dos conflitos a partir da inclusão, ao invés da tentativa de resolução deles. A partir
da instituição de um Parque Nacional ocorre a determinação do tipo de atividade e,
consequentemente, do tipo de trabalho que poderá ser desenvolvido ali.
A criação de espaços naturais protegidos vem, também, de uma suposta necessidade
de “proteger” os recursos da ação da sociedade que é determinada pelo modo de produção
atual. Assim, minha intenção aqui não é a de criticar a existência de áreas naturais protegidas,
mas sim questionar a maneira engessada como a conservação da natureza vem sendo
promovida, como se os benefícios ambientais “valessem a pena” em detrimento da justiça
social. Um dos discursos muito comuns das ONGs ambientalistas, por exemplo, é que não é a
função delas promover a justiça social, deslocando assim suas determinações do modo de
produção, como se houvesse, realmente, uma divisão disciplinar na vida humana, onde os
assuntos ambientais não estivessem relacionados aos problemas sociais – ou, de maneira
geral, como se alguma construção humana pudesse, de alguma forma, ser neutra
politicamente.
É muito questionável a estratégia de preservação que condena e prejudica a
reprodução social de comunidades tradicionais por tratá-las como impactantes ao quadro
ambiental, mas que é flexível às necessidades do capital. Em 2012, por exemplo, foi aprovado
80

Neste caso seria bastante pertinente lembrar a contribuição da Casa de Cultura Caiçara como intelectual
coletivo, fomentando a inclusão social a partir do turismo de base comunitária e da captação de recursos
financeiros por editais, inserindo uma lógica de produção local dependente de agências externas de
financiamento.
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no senado brasileiro o Projeto de Lei de Conversão Nº 122/12, da Medida Provisória Nº 558,
de 9 de janeiro de 2012, que, de maneira resumida, autorizava a redução dos limites de Parque
Nacionais na Amazônia para a construção de hidrelétricas81. Outro exemplo que mostra sua
flexibilidade é a existência de um hotel de luxo dentro do Parque Nacional do Iguaçu 82.
O próprio financiamento das Unidades de Conservação e seus Planos de Manejo são
provenientes de fontes bem questionáveis, já que atualmente, para receberem recursos estas
UCs precisam, praticamente, torcer para que empresas impactem no meio ambiente para gerar
as compensações ambientais. O Parque Nacional do Superagui é um exemplo, visto que o
Plano de Manejo, que precisou esperar 23 anos por falta de recursos, está sendo realizado com
recursos provenientes da compensação ambiental do Porto de Itapoá. Cria-se, assim, este viés
relacional, onde para proteger uma área efetivamente é necessário ter alguma grande empresa
impactando em outro lugar. Poderia citar também o viés de Teixeira (2003), que salienta a
prática inicial do IBDF nas décadas de 1960 e 1970 de criar áreas naturais protegidas visando
à exploração futura dos recursos.
Em suma, a questão ambiental que envolve o conflito entre Comunidades Tradicionais
e UCs, em minha opinião, desloca o real conflito existente de apropriação desigual da
natureza das relações de poder.
A questão ambiental passou a ser tratada puramente por uma perspectiva econômica,
ainda que não declarada oficialmente. Pode-se citar a afirmação de Acselrad (s.d.) de que
“tem-se como dada a capacidade de superar a crise ambiental fazendo uso das instituições da
modernidade, sem abandonar o padrão da modernização e sem alterar o modo de produção
capitalista de modo geral” (Acselrad, s.d:01).
Tratamos da questão ambiental ignorando que ela é permeada por questões sociais
como a luta de classes, como se a distribuição dos benefícios e prejuízos do meio ambiente
fosse igualitária para todos os grupos sociais. Como Acselrad (s.d) sustenta, este contexto de
conflito se dá, em boa verdade, devido à distribuição desigual do poder sobre recursos
materiais, simbólicos e políticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões sobre as comunidades tradicionais em Unidades de Conservação de
proteção integral têm sido tratadas por boa parte da literatura existente a partir de seu caráter
dicotômico onde de maneira geral, se colocam de um lado os pesquisadores que defendem as
lutas sociais destes povos tradicionais ou apregoam sua suposta relação harmônica com a
natureza e, de outro lado, aqueles que acreditam na prioridade dos objetivos de conservação
destas unidades e, assim, se posicionam como contrários à presença destas comunidades em
UCs. É importante ressaltar que esse caráter dicotômico não corresponde a uma oposição
entre o bem e o mal, visto que não se refere a uma escolha moral, ou romantizada (como
alguns autores têm apregoado), trata-se de uma questão política que, em suma, está vinculada
a quem detém ou não o poder sobre o território.
O caráter histórico apresentado nestas discussões, geralmente, se atém à trajetória do
grupo social estudado, ou da criação e gestão da UC, mas cabe aqui registrar a importância do
levantamento da formação sócioespacial de cada região que se estuda, tendo em vista que a
partir dela é possível identificar aspectos da estrutura, superestrutura e do espaço em uma
determinada realidade. A partir deste levantamento acerca da formação sócioespacial de
Barbados acredito que foi possível notar de que forma este lugar e seus moradores
mantiveram suas relações sociais em meio às relações capitalistas, onde as determinações
externas (do Estado e outros agentes) à comunidade levaram ao surgimento de um modo de
produção particular que é determinado pelas características sócioespaciais locais (como o
espaço) e também pela própria cultura de Barbados.
A partir do estudo da formação sócioespacial, acredito que pude identificar como se
deu a entrada de alguns aparelhos privados da hegemonia no contexto da vida dos moradores
de Barbados. A convenção 169 da OIT, apesar de se conformar em um instrumento da nova
pedagogia da hegemonia, permite a visibilidade dos grupos sociais em questão. A atuação das
ONGs e instituições públicas e privadas relacionadas à proteção da natureza tem sustentado a
tentativa da nova pedagogia da hegemonia em viabilizar a administração dos conflitos,
apagando as lutas de classes deste cenário de comunidades tradicionais em UCs.
Mais que encontrar um ator ou um instrumento responsável pelo conflito
socioambiental da área de estudo é importante destacar que o conflito é fruto de uma relação
social – a questão socioambiental não pode ser reificada, deve ser pensada sempre no contexto
das relações sociais da qual ela emerge. Em um contexto capitalista a relação de poder está
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associada a uma classe social que detém o poder, impondo o controle social e a ordem
espacial daquele lugar. Sendo o conflito permeado pela ideia de que existe uma classe
subalterna e outra no poder, os moradores de barbados representam a classe subalterna desse
sistema local e estão sujeitos à classe dominante, representadas neste contexto pelo Estado
Burguês e os aparelhos privados da hegemonia que nunca tocam na questão central do
conflito que é o modo de produção em si e, com isso, o controle social do território.
A partir da conciliação de classes antagônicas, o Estado e os aparelhos privados da
hegemonia conformam os grupos sociais explorados à classe dominada, podendo resultar em
uma despolitização dos movimentos, tanto o de comunidades tradicionais quanto o de
ambientalistas, já que estes últimos passam a servir como instrumentos ao capital na inserção
dos grupos na produção. Por outro lado, à medida que o Estado e os aparelhos privados da
hegemonia reiteram a questão ambiental a partir de jargões ou noções operacionais vinculados
a nova pedagogia da hegemonia – como uma suposta autodeterminação em uma sociedade
capitalista ou uma democracia forjada através de uma participação limitada, indireta e tutelada
no conselho gestor da UC, nos estudos do Plano de Manejo ou outros instrumentos que não
focam o conflito real – o grupo passa a desacreditar nesses agentes e começa a criar ações e
instrumentos dentro de seu projeto de vida compartilhado para fazer a contra hegemonia. Aos
poucos o grupo se conscientiza que as possibilidades oferecidas a eles não solucionam seus
conflitos, apenas os remediam e, assim, criam ferramentas como o boicote às reuniões do
conselho gestor e para o Plano de Manejo, ou estratégias como a adaptação de suas práticas
tradicionais, como ao fazerem as roças “escondidas”.
A discussão fetichizada (sem levar em conta a produção sócio-histórica) das
comunidades tradicionais não permite perceber a própria relação social que dá origem à
identidade, perdendo-se de vista como estes grupos sociais são incluídos dentro da produção
capitalista em sua forma imperialista. As modificações internas (as “conquistas” de direitos)
não alteram a estrutura social como um todo, de maneira que uma autodeterminação torna-se
apenas um conceito de difícil efetivação em uma sociedade que é pré determinada pela
criação e reprodução de cada vez mais capital, ou seja, sendo a classe burguesa a classe
dominante, ela esta determinada a criar formas (instrumentos, conhecimentos) que permitam
fazer a gestão social e, consequentemente a reprodução do capitalismo. Concretamente, as
comunidades tradicionais continuam inseridas na produção capitalista como não detentores
dos meios essenciais para a sua produção e (re)produção social e material e, por isso,
permanecem como uma classe subalterna, espoliada e controlada por uma classe dominante.
Quando os aparelhos privados da hegemonia e o Estado convencem estes grupos a fazerem
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uma luta por uma identidade reificada, a despolitização pode acontecer devido ao fato de que
estas instituições burguesas não colocam em discussão o controle social do território, apenas
tratam da inclusão dessas comunidades na lógica dominante através de uma suposta garantia
de direitos específicos – na verdade, possibilitam uma democracia de direitos, ao invés de
darem às sociedades um direito concreto à democracia.
Neste sentido, é preciso estar atento aos discursos hegemônicos mascarados em um
enfrentamento ilusório da questão social multiplicados pelas ONGs (aparelhos privados da
hegemonia) e até mesmo pelas instituições públicas que são, justamente, as ferramentas do
capital-imperialismo entrando nos movimentos sociais e os desmantelando através da
educação, inclusão e controle.
Pelo viés da gestão dos conflitos viabilizados pelo discurso hegemônico deixa-se de
discutir sobre o término destes atritos pela solução de sua causa, e visa-se à construção de
padrões mais aceitáveis de pobreza. Os discursos mais românticos sobre as comunidades
tradicionais (pautados em uma visão arcaica e obsoleta das mesmas) e da participação tutelada
destas comunidades nos processos conflituosos em que ela vive, mostram-se como tentativas
hegemônicas de incluí-las na sociedade capitalista como ela se configura atualmente. O que
ocorre é que alguns autores têm estudado estes grupos a partir dos aspectos que os distinguem
da sociedade capitalista, como se esta sociedade vivesse à parte do modo de produção vigente
- o que dificulta uma reflexão sobre o próprio processo de lutas sociais desenvolvidos por
eles. Ora, o próprio caiçara, ou qualquer outra identidade relativa a uma comunidade
tradicional, é uma identidade complementar e surge da relação conflituosa que mantém com a
sociedade capitalista. Deve-se pensar o contexto do que é ser uma comunidade tradicional
dentro do sistema capitalista, já que hoje o capital-imperialismo permite mudanças internas
sem modificar a estrutura social básica (a produção da riqueza pela produção da pobreza).
Logo, a discussão sobre as injustiças sociais em relação a estes povos e comunidades
surge dentro do capitalismo e, portanto, para superá-la é preciso incorporar à luta destes
movimentos sociais ferramentas contra hegemônicas.
Uma das ferramentas contra hegemônicas identificadas na realidade de Barbados é a
Viagem de Canoa que possibilita o encontro entre comunidades, estudantes e profissionais.
Esta proposta local tem viabilizado a articulação política destas comunidades e a quebra de
paradigmas pelos estudantes e profissionais ao conviverem com as comunidades a partir da
realidade e não as definirem a partir de um noção operacional, de uma visão reificada e
abstrata sobre estes grupos.
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Este é outro fator importante quando se trata de comunidades tradicionais: a quebra da
lógica romântica sob a qual o tema é tratado. Partir de um conceito que trata estas
comunidades por uma perspectiva que as reifica (como uma noção operacional) pode
prejudicar a luta destes grupos, uma vez que o enquadramento das dinâmicas sociais em um
conceito frigorificado em uma visão que apregoa uma suposta relação harmoniosa deles com
o meio em que vivem, determina condições pré-estabelecidas sobre como essa
“tradicionalidade” poderia ser traduzida em termos práticos – marcando, com isso, o fim de
uma autoidentificação, que desliza de um conceito político para uma noção operacional que
traduz se um grupo é ou não tradicional e, a partir disso, que direitos ele teria (ou não).
O próprio surgimento de grupos que se caracterizam como tradicionais vem de uma
demanda legítima de luta por reconhecimento e direitos específicos, fato que deve ser
analisado sempre a partir do movimento destes grupos, e não a partir de uma noção
operacional que os desistoriza e limita. A contextualização destes grupos está muito
relacionada à criação conflituosa de UCs em seus territórios, o que acaba por reduzir a
discussão a este âmbito, induzindo para leituras focadas nas práticas “sustentáveis” ou não
destes grupos - como se isso lhes desse ou não o direito à permanência nestas áreas. Neste
sentido, pode ser que o viés utilizado atualmente por muitos pesquisadores esteja levando em
conta uma comunidade tradicional reificada, sem dar espaço a uma leitura de sua dinâmica
social dentro de um contexto de uma sociedade capitalista.
Não bastasse o fato da identidade de comunidade tradicional não conseguir, em
diversos casos, prover os direitos que ela pressupõe, ela ainda acaba criando um viés
pejorativo e criminalizante que precisa ser superado - como é o caso dos pesquisadores e
gestores de UCs que defendem que essas áreas destinadas a solucionar a questão ambiental
não sejam utilizadas como forma de amenizar ou resolver problemas sociais, ou de cunho
agrário. Vale ressaltar que a preservação ambiental por UCs de proteção integral criadas pelo
Estado não explicitam sua intenção para com a natureza em si: na verdade, o interesse se
mostra meramente econômico. Basta lembrar que grande parte desse tipo de UC, como é o
caso do Parque Nacional de Superagui, necessita de recursos de compensação ambiental para
ser criada e gerida. Ou seja, o Estado não preserva para prevenir possíveis malefícios da
degradação ambiental, pelo contrário, ele preserva pois já permitiu uma degradação ambiental
lucrativa em outro lugar. O Parque, por fim, é o reflexo de um investimento econômico e
acumulo de capital que aconteceu em outro lugar. Se a intenção do Estado fosse a preservação
destes espaços, teríamos planos que considerassem as estratégias de proteção como medidas
priortárias de ordenamento territorial. Neste momento histórico o que temos é a priorização da
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economia e a preservação do quadro natural como algo secundário e remediativo, ou como
algo complementar.
Portanto é preciso superar visões como a de Olmos et al. (2001), que justifica a
percepção de que a presença das comunidades tradicionais em UCs de proteção integral é uma
ameaça aos objetivos de conservação quando, em boa verdade, a própria conservação
ambiental está sendo financiada pela sua degradação. A categoria de comunidades
tradicionais é acionada, neste caso, de forma equivocada, desqualificando esses sujeitos
coletivos e desconstituindo seus direitos. A partir dos danos ambientais que grandes
empreendimentos estão realizando em um dado território, o Estado vem realizando cálculos
que visam obrigar a empresa a pagar para que se possa fazer a preservação. Esta visão se
enquadra na interpretação econômica ambiental, que defende que os danos ambientais podem
ser valorados e compensados economicamente. Esta visão ignora as relações sociais de
produção, discutindo sobre a questão ambiental como se ela existisse isoladamente da questão
social.
Outra visão que precisa ser superada é a concepção romântica das comunidades
tradicionais, enquadrando os grupos sociais em padrões aceitáveis de relação com o quadro
natural diante dos objetivos das UCs. Essa visão retira a própria dinâmica da identidade, bem
como a frigorifica. Embora a identidade caiçara e de pescadores artesanais possam aparecer
como identidades distintas, para a comunidade elas não são excludentes, sendo uma mesma
identidade com múltiplas facetas que são acionadas e reforçadas de acordo com o
tensionamento gerado em sua relação com o ICMbio ou outros agentes antagônicos. Assim,
como os próprios moradores afirmam, ao serem pescadores artesanais, também possuem uma
“cidadania caiçara”. A tentativa de redução dessas auto-identificações são produzidas,
também, como forma de controle sobre a ação desses sujeitos.
A intervenção ambiental a partir das ONGs e instituições públicas na região mudou as
perspectivas dos “filhos de Barbados” em relação ao seu território, seu futuro e até mesmo
sobre a preservação em si, visto que o processo vivido por eles fez com que passassem a
considerar a preservação como “uma doença na nossa terra”.
A frigorificação da categoria dos povos e comunidades tradicionais está sendo
viabilizada, também, pelos instrumentos jurídicos em geral, que não dão conta da realidade
vivida. De certa forma, este complexo contexto tem a tutela do Estado que regulamenta quem
são estes grupos a partir de uma convenção criada pela Organização Internacional do
Trabalho. Apesar do marco que a convenção 169 da OIT simboliza na luta dos povos
tradicionais, sua abrangência tem sido efetiva muito mais no campo teórico que no prático,
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uma vez que os sujeitos de direito desta convenção apontam a ineficiência desta ferramenta
para alguns aspectos de suas lutas. A autoidentificação, que surgiu como um elemento
diferenciador desta lei em relação ao sistema legal vem sendo questionada pelos
representantes de povos e comunidades tradicionais por não garantir o reconhecimento deles
como sujeitos de direito pelo olhar de agentes externos antagônicos. Da mesma forma, o
direito à autodeterminação é muito questionável em uma sociedade capitalista visto que a
classe burguesa mantém o poder não somente a partir do arcabouço legal instituído, mas, sim,
a partir do domínio das relações de produção material.
A dinâmica econômica atual de Guaraqueçaba, conformada em um município
“ambientalmente protegido”, é um produto histórico do modo de produção que determinou
que o lugar, antes utilizado pelo viés agrário, passasse a um espaço destinado à proteção dos
recursos e patrimônio naturais. A dinâmica atual do capital-imperialismo permite que existam
locais que tenham como objetivo preservar os recursos, enquanto outros voltam-se para a
produção através da destruição destes. O pagamento por serviços ambientais em
Guaraqueçaba a partir do ICMS Ecológico, dos programas de crédito de carbono da SPVS, e
do financiamento do Plano de Manejo do Parque Nacional de Superagui com fundos de
compensação ambiental do Porto de Itapoá, por exemplo, demonstram esta tendência de
adequação da crise ambiental pelo ajuste das instituições da modernidade, sem questionar e
buscar o fim do que causa a crise, ou seja, o padrão atual do capitalismo. A atuação das
instituições voltadas para o viés ambiental tem ajudado, direta ou indiretamente, na
continuidade das injustiças sociais provenientes tanto da espoliação pelo capital quanto pela
questão mais imediata da apropriação desigual da natureza.
Dessa forma, se o movimento das comunidades tradicionais, mais especificamente da
comunidade de Barbados, deseja lutar contra este cenário, não poderá se focar nesta luta mais
imediata de conquista de direitos em relação ao Parque Nacional do Superagui, mas precisará
projetar sua luta em um cenário mais amplo, ou seja: como alcançar o controle social do
território?
O conflito da comunidade com o Parque Nacional do Superagui ocorre pela
sobreposição de interesses distintos em um mesmo espaço. De um lado estão as comunidades
que se auto-identificam como tradicionais e que desejam permanecer em seu território
tradicionalmente ocupado, se reproduzindo socialmente de acordo com sua cultura; de outro
lado, está uma Unidade de Conservação criada com o fim de proteger este espaço da ação
humana direta. Ainda que os gestores da UC busquem um diálogo com as comunidades, será
possível apenas a produção de um consenso forçado entre ambos, pois a resolução deste
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conflito está além das possibilidades atuais dos gestores do Parque e das comunidades – é um
problema enfrentado pela população em geral, por ser gerado pelo modo de produção. A
participação desejada pela comunidade, dada através de uma voz ativa que a permitisse
decidir e planejar este contexto junto ao órgão ambiental, acaba se limitando a uma consulta
sem poder de deliberação. Teoricamente, esta e outras UCs ou quaisquer outras instituições ou
projetos podem divulgar a participação da comunidade, no entanto, trata-se de uma
participação forjada, construída apenas com fins burocráticos de comprovação de que estes
grupos estão cientes e favoráveis ao que está acontecendo. Ora, se a participação fosse
realmente desejada os conselhos destas UCs seriam deliberativos, ao invés de serem
consultivos e, ainda, ter-se-ia como base uma democracia horizontalizada, e não verticalizada
como é atualmente.
A elaboração do Plano de Manejo não pode ser visto como uma solução (e de fato não
é visto dessa maneira pela comunidade) já que vêm sendo feito pelo ICMbio, e não pela
comunidade na defesa de seus direitos. Tampouco vem fornecendo uma participação efetiva
para que ambos pudessem planejar conjuntamente.
Pode-se dizer que existe um conflito que se configura de formas distintas, podendo ser
o conflito mais imediato e aparente (da oposição entre o desejo da comunidade em relação ao
seu território e o desejo do Estado ao criar uma UC restritiva, sem pessoas), mas também um
conflito mais universal relativo à essência desta realidade (um conflito resultante do modo de
produção). No caso do conflito mais aparente e imediato, sua causa não é meramente a
“forma” Parque Nacional, e sim o seu conteúdo, que sustenta que para este Parque existir
efetivamente de acordo com seus objetivos de criação é necessário não ter pessoas morando
em seu interior, ou limitando de maneira drástica as atividades delas. Neste sentido, a luta das
comunidades tradicionais neste cenário mais imediato não é apenas pela sua identidade, mas
pela territorialidade específica e pelo controle de seu território.
Em suma, o conflito aparenta ser o Parque, mas em sua essência ele vai além da forma
utilizada para proteger a natureza naquele espaço, o fundamento básico do conflito é o modo
de produção em si, que tem como característica a existência de uma classe dominada e outra
dominante. Reificar e fetichizar o conceito de comunidade tradicional é uma forma da nova
pedagogia da hegemonia despolitizar o grupo; a politização condiz com o conhecimento
concreto da realidade de cada grupo tradicional (sem se criar, com isso, uma noção
operacional), o que torna importante movimentos como a viagem de canoa (proposto
localmente, adaptado às realidades locais, criando e mantendo um processo social dinâmico e
constante); a identidade tem que ser construída tendo em vista o outro (quem é o outro). O
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surgimento da comunidade tradicional como identidade, enfim, se dá em um contexto
capitalista: à medida que o capital avançou, exigiu a participação das pessoas, nem que fosse
para ter a anuência delas à exploração. O capital, enfim, cresce e necessita da inclusão das
pessoas no modo de produção – aceitar ou se enquadrar a isto, é submeter-se às ordens
hegemônicas.
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