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RESUMO 

Historicamente a questão socioambiental no Brasil foi compreendida apenas como um 

coadjuvante das políticas públicas, principalmente em relação ao reconhecimento dos 

direitos de grupos enquadrados na categoria de comunidades tradicionais. Neste sentido, 

o tema dessa pesquisa advém das estratégias legais que estas comunidades estariam 

requisitando como uma forma de resistir e permanecer em seus territórios, as Reservas 

Extrativistas e, principalmente os Conselhos Deliberativos, ferramenta de gestão 

ambiental que tem por finalidade promover a participação social da comunidade nos 

processos decisórios das Unidades de Conservação. O recorte deste estudo relaciona-se 

a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, a primeira unidade desta categoria gerida por 

um órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, e suas comunidades pesqueiras de 

Itaipu e de Piratininga, áreas antropizadas que sofrem consequências do “abandono 

proposital”, com muitos conflitos de uso público e rivalidades políticas entre as 

Associações e a Colônia de Pesca, além de representar um desafio a gestão do Inea 

ainda balizada no pensamento conservacionista. Logo, este trabalho tem como objetivo 

compreender a dinâmica da representação política e da formação de lideranças da 

comunidade de pescadores artesanais de Itaipu e de Piratininga no Conselho 

Deliberativo da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, para esta finalidade foram 

utilizadas a metodologia da observação direta e entrevistas semiestruturadas aos 

conselheiros representantes das artes da pesca, da sociedade civil e dos órgãos públicos. 

Por fim, esses dados possibilitaram compreender que há uma urgência em promover a 

inclusão dos líderes das artes da pesca no Conselho Deliberativo da Reserva como uma 

forma de institucionalizar o conhecimento tradicional à compreensão do planejamento 

público e ainda reafirmar a potencialidade destas arenas enquanto espaço público de 

solução de conflitos, mas principalmente como um lócus de intercâmbio sociopolítico e 

cultural capaz de otimizar as ações públicas. 

 

Palavras-chave: socioambiental; comunidade tradicional; reservas extrativistas; gestão 

estadual ambiental; Reserva Marinha de Itaipu; conflitos políticos e de uso; conselhos 

deliberativos; liderança, representatividade política; participação social. 

 

 

 

 



 

ABSTRAT 

Historically, the socio-environmental issue in Brazil was understood only as an adjunct 

to public policies, especially in relation to the recognition of the rights of groups within 

the category of traditional communities. In this sense, the theme of this research comes 

from the legal strategies that these communities would be requesting as a way to resist 

and remain in their territories, the Extractive Reserves and, especially the Deliberative 

Councils, an environmental management tool whose purpose is to promote the social 

participation of decision-making processes of the Conservation Units. The cut of this 

study is related to the Itaipu Marine Extractive Reserve, the first unit of this category 

managed by an environmental agency of the State of Rio de Janeiro, and its fishing 

communities of Itaipu and Piratininga, anthropized areas that suffer consequences of 

"deliberate abandonment" with many conflicts of public use and political rivalries 

between the Associations and the Fishing Colony,  besides representing a challenge the 

management of the Inea still marked in the conservationist thought.. Therefore, the 

objective of this work is to understand how the dynamics of political representation and 

leadership formation of the artisanal fishermen community of Itaipu and Piratininga in 

the Deliberative Council of the Itaipu Marine Extractive Reserve, for this purpose were 

used the methodology of direct observation and semi-structured interviews with 

councilors representing the fishing arts, civil society and public agencies. Finally, these 

data made it possible to understand that there is an urgent need to promote the inclusion 

of the leaders of the fishing art in the Deliberative Council of the reserve as a way to 

institutionalize the traditional knowledge the understanding of public planning and also 

reaffirm the potential of these arenas as a public space of solution of conflicts, but 

mainly as a locus of sociopolitical and cultural exchange capable of optimizing public 

actions. 

 

Keywords: socio-environmental; traditional community; extractive reserves; 

environmental state management; Itaipu Marine Reserve; political conflicts and 

conflicts of use; deliberative councils; leadership, political representation; social 

participation. 
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INTRODUÇÃO 

 A gestão de áreas protegidas praticada no Brasil até a década de 80, 

principalmente no estado do Rio de janeiro, fundamentava suas ações e estratégias de 

proteção ambiental nos parâmetros propagados internacionalmente pelos paradigmas 

das correntes preservacionista e posteriormente, conservacionistas de preservação, 

resultando em políticas públicas que desconsideraram no planejamento e na criação das 

unidades de conservação a existência de populações residentes. Este processo teve como 

consequência a invisibilização destes povos e de suas construções sociais e desencadeou 

a organização social destes grupos em defesa do direito de pertencimento a estes 

territórios e o manejo dos recursos naturais segundo sua identidade cultural. 

 A criação de áreas protegidas foi um dos principais fatores propulsores destas 

práticas políticas, sendo resultado das recomendações realizadas pelas Conferências e 

Congressos Internacionais que discutiam questões ambientais globais, entre elas a 

criação de parques nacionais, categoria até então percebida como ideal para a 

preservação dos recursos naturais considerados ameaçados pelas intervenções humanas. 

Na época, a celeridade do processo de desenvolvimento, o desmatamento, a extinção de 

espécimes, poluição, entre outras problemáticas foram usados como argumentos por 

ambientalistas e cientistas que defendiam a necessidade de estabelecer territórios que 

protegidos por lei seriam considerados intocados à ação humana. 

 Soma-se a este cenário, o fato que historicamente o planejamento econômico 

brasileiro direcionou seus programas de desenvolvimento segundo os interesses 

políticos e financeiros dos complexos agroindustriais. Esta prática contribuiu para 

desvalorização econômica e social das características particulares das atividades 

econômicas desenvolvidas por estes povos, categorizados pela comunidade científica 

internacional como tradicionais. 

 Durante o período ditatorial, utilizando-se a segurança nacional como 

argumento, o governo brasileiro incentivou por meio de políticas agrárias a ocupação do 

território brasileiro e fez avançar a fronteira agrícola ao norte do país sobre territórios 

ocupados por índios e outras formações sociais, muitas destas resultantes de migrações 

que foram da mesma forma incentivada pelo governo em períodos econômicos 

anteriores. Paralelamente, políticas de expansionismo urbano, sobretudo no litoral 

sudeste, acarretaram transformações paisagísticas em territórios habitados por 

comunidades pesqueiras. 
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 Na prática, essa orientação política e econômica de governança acarretou a 

fragmentação social e a expulsão de muito desses grupos dos territórios com as quais 

haviam construído uma relação social, cultural e até afetiva de pertencimento, ao 

mesmo tempo em que deslegitimou o conhecimento tradicional e suas construções 

sociais, não compreendidas como produtivas pelo modelo capitalista de produção em 

larga escala.  

 Em oposição e resistência a este contexto excludente, no final da década de 70 

no norte do país, os Seringueiros (principalmente na figura do Chico Mendes) e, 

posteriormente na década de 80, com o apoio da Pastoral da Terra, das Universidades 

Públicas e de acadêmicos estrangeiros, protagonizaram um movimento de organização 

social sindicalista que passa a reivindicar o direito de acesso a terra, aos recursos 

naturais e seus diversificados usos pelos Povos da Floresta, assim como o 

reconhecimento da existência dessas populações em áreas de preservação ambiental, 

dando início ao movimento socioambientalista que passa a ser reconhecido pelos 

Congressos e Convenções Internacionais e a ter seus paradigmas recomendados aos 

países signatários em prol do direito consuetudinário desses povos. 

 A partir do meado dos anos 80, o processo de redemocratização do país 

possibilitou a inclusão da participação social na gestão pública, assim como nas esferas 

de decisão. Esta prática reverberou nas políticas públicas ambientais e propiciou 

arcabouço legal para a promoção de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e, em 

destaque, as Reservas Extrativistas. Neste contexto são inseridas práticas de governança 

pública que passam a promover a participação da comunidade na gestão das unidades de 

conservação, por meio de Conselhos Gestores consultivos ou Deliberativos.  

 Nesta conjuntura, os movimentos associativos passam a ser considerados como 

uma “forma de resgate dos ideais de autogoverno e de soberania popular” ao promover 

“a participação dos cidadãos nos processos de discussão e de decisão política” 

(LUCHMANN, 2012, p. 59).  Logo, surgem as Associações de Pesca como uma forma 

de promover a mobilização social da classe pescadora artesanal e de incluir a pesca ao 

contexto democrático social e de luta pelos interesses de grupos locais afetados.  

 Ainda nos anos 80, no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, 

iniciou-se um processo de mobilização social para a formação de uma Associação de 

pesca, a ALPAPI - Associação Livre de Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu. A 

formalização desta associação oportunizou a inclusão da comunidade de pesca artesanal 

de Itaipu e de Piratininga a uma rede maior de sociabilidade, a novas arenas de debate e 
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a promoção de alianças com atores de setores chaves da representação política no 

Estado, como alguns pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. 

 A formação da ALPAPI, assim como as trocas de experiências com o 

movimento de instauração da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo possibilitaram 

que algumas lideranças mobilizassem os pescadores artesanais e a comunidade da 

região oceânica em prol da criação de Reserva Extrativista, objetivando garantir os 

territórios próximos ao mar para a moradia dos pescadores, o ordenamento espacial das 

praias de modo a assegurar as condições para o desenvolvimento das atividades de 

pesca e proteger os recursos pesqueiros da exploração da pesca indiscriminada.  

 As reinvidicações para a Reserva esbarraram em muitos conflitos de ordem 

política e em rivalidades entre a ALPAPI e a Colônia local, que por divergências 

ideológicas e metodológicas não se alinharam na busca de um objetivo comum, a 

sobrevivência do modo de vida dos pescadores artesanais da localidade. Apesar dos 

percalços, em 2013 foi promulgada a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, absorva 

em conflitos de uso devido à ineficiência das políticas públicas de ordenamento público 

e de ordenamento pesqueiro e a pressão política de grupos imobiliários que possuem 

grande interesse econômico na área destinada tanto a Reserva Extrativista quanto ao 

Parque Estadual da Serra da Tiririca, ambos geridos pelo Inea - Instituto Estadual 

Ambiental, 

   Além dos conflitos locais, a formação desta unidade representou um desafio à 

gestão pública, por ser a primeira Resex a ser gerida por um órgão Estadual. O Inea, na 

época ainda estava enraizado em antigos moldes conservacionistas de preservação que 

não compreendiam a magnitude do potencial da gestão através da participação social 

ativa da comunidade em conselhos, neste caso de um Conselho Deliberativo. 

 Os Conselhos Deliberativos atuam como uma ferramenta de gestão pública 

capaz de cooptar lideranças locais, fomentar a inclusão e participação social associando 

aos poderes públicos outros saberes. Estas arenas por serem compostas por atores 

plurais, com diferentes formações técnicas advindas de vários grupos sociais, atribuem 

diversidade ao debate que associado à perspectiva local de entendimento agregam 

criatividade a fomentação de políticas públicas locais. Todavia, para a concretização 

deste tipo de governança pública, faz-se necessário a promoção da participação social, o 

reconhecimento das particularidades da liderança pelo viés cultural local e a garantia da 

representação política dos interesses da comunidade nesta esfera de decisão, pois do 
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contrário, a arena perde a característica democrática de deliberação e seu potencial de 

coogestão.  

 Nesta lógica, a presente dissertação tem como objetivo geral elucidar o processo 

de representação política da comunidade de pescadores de Itaipu e de Piratininga no 

Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, a partir da 

compreensão da relação existente entre a presença de lideranças comunitárias nesta 

arena e o envolvimento da comunidade nas reuniões de conselho. Assim como associar 

a ausência da orientação da gestão conforme as demandas da comunidade à quebra de 

expectativa e, por conseguinte, de reciprocidade, resultando no esvaziamento das 

reuniões da reserva extrativista e comprometendo a legitimidade e responsividade da 

atuação do Conselho.  

 Os dados coletados e analisados buscaram se aproximar da perspectiva da 

corrente do neo-institucionalismo histórico, a proposta desta pesquisa compreende que 

embora o Estado busque modelar a sociedade através de suas instituições e políticas 

públicas, ou ainda que a trajetória histórica tenda a “padrões comportamentais 

tradicionais” como “clientelismo” ou mesmo práticas abertamente “autoritárias”, faz-se 

necessário mudar o foco analítico da “estrutura para a ação” e conceber que existem 

“potencialidades fora da esfera estatal” derivadas das relações travadas na esfera 

societal que também influenciam nas decisões estratégias e reverberam na agenda 

pública inferindo novos paradigmas as instituições. (Côrtes, 2009, p. 22-23) Foi a partir 

desta orientação que esta pesquisa propôs analisar as relações no Conselho Deliberativo, 

defendendo que esta arena pode funcionar como o lócus para a “devolução dos poderes” 

(ARAGÃO, 2013) a sociedade e, no caso específico deste estudo, a comunidade de 

pescadores de Itaipu e de Piratininga.  

 Portanto, com o objetivo de elucidar o contexto e ingressar o entendimento do 

leitor das circunstâncias em foi que desenvolvida a gestão pública ambiental no Brasil, 

no Capítulo 1 são discutidas as correntes ideológicas (preservacionista, conservacionista 

e socioambientalista) a partir da desenvoltura do tema nos Congressos e Conferências 

Internacionais e suas resultantes recomendações e estratégias para a conservação 

ambiental mundial. Posteriormente, como estes processos foram introduzidos ao sistema 

jurídico ambiental brasileiro, orientando a análise as questões relativas à criação de 

reservas extrativistas. E, por fim, como este processo foi apreendido pela administração 

pública, no caso no estado do Rio de Janeiro resultando em instituições públicas 

ambientais até a formação do Instituto Estadual do Ambiente, o Inea.  
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 Depois de contextualizado a questão socioambiental e a sua inserção no Estado 

do Rio de Janeiro, apresenta-se no Capítulo 2 a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. 

A partir de um breve resumo histórico da formação das comunidades de pesca de Itaipu 

e de Piratininga, busca-se compreender os processos que conduziram os pescadores a 

recorrerem à política pública das reservas extrativistas como um meio de justificar seu 

direito de permanência e resguardar os recursos pesqueiros da área destinada ao uso dos 

pescadores artesanais. Neste sentido, ainda neste capítulo são apresentados os conflitos 

de representação social da comunidade a partir da compreensão da rivalidade política 

existente entre a Colônia Z7 e a formação de associações de pesca durante o período de 

instauração da Resex e uma prévia dos desafios que representam aos gestores do Inea, a 

gestão ambiental de uma reserva extrativista situada em uma cidade em expansão.  

 Compreendido o histórico de constituição da Resex Marinha de Itaipu, o 

Capítulo 3 apresenta um introdutório dos processos de redemocratização da gestão 

pública brasileira, em particular do meio ambiente, a partir da institucionalização de 

instrumentos que promovem a participação popular nas esferas de decisão de políticas 

governamentais, os Conselhos Gestores. Neste sentido, a análise concentra-se na 

compreensão dos conselhos de natureza deliberativa, e em especial os conselhos 

deliberativos de reservas extrativistas que propõe a cogestão ou coadministração entre 

sociedade civil, órgãos públicos e comunidade tradicional atribuindo as políticas 

públicas mais legitimidade e eficiência. Por esta acepção, este capítulo é finalizado com 

uma análise do processo de formação do Conselho Deliberativo da Reserva Marinha de 

Itaipu.  

 O Capítulo 4 apresenta um estudo da representação política e formação de 

liderança da comunidade de pescadores de Itaipu e de Piratininga no Conselho 

Deliberativo da Resex Marinha de Itaipu. Busca-se compreender se ocorreram 

mudanças significativas nas dinâmicas sociais de formação de liderança na comunidade 

de pescadores de Itaipu e de Piratininga no decorrer dos processos de urbanização, 

modernização e principalmente, com a instauração da Resex, isto é, propõe-se investigar 

se os padrões de liderança e das relações comunitárias foram alterados com a inclusão 

destes indivíduos a uma comunidade de política, os conselhos deliberativos. E por fim, 

ainda neste capítulo esta dissertação analisa a representação política dos pescadores nas 

reuniões de conselho, a partir da compreensão dos processos que conduziram ao 

esvaziamento das reuniões, das consequências da falta da participação da comunidade, 

mas também dos avanços ocorridos quando as potencialidades dos Conselheiros são 
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combinadas na construção de propostas para o bem comum e as considerações mais 

atuais das percepções constatadas no final desta pesquisa empírica.  

 A partir desta apresentação, esta pesquisa convoca o leitor à reflexão da 

importância da participação social nas esferas de decisão e, principalmente, da 

relevância dos Conselhos enquanto arenas que possuem o potencial de transformar 

rivalidades políticas em conflitos políticos, por meio dos quais o debate permite a 

construção social de novas formas de solução para antigos problemas a partir do 

intercâmbio entre os atores e suas trajetórias de vida.  
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METODOLOGIA 

 A metodologia proposta para esta pesquisa parte de levantamentos de dados 

qualitativos, através da observação direta e de entrevistas semiestruturadas, além da 

pesquisa bibliográfica e documental. 

 A inserção em campo iniciou-se na reunião de conselho ocorrida em maio de 

2017, com a apresentação do projeto de pesquisa aos membros presentes do Conselho 

Deliberativo da Resex Marinha de Itaipu, pois a área deste estudo é uma Reserva 

Extrativista Estadual e, por isso fazia-se necessário à autorização do órgão responsável 

pela administração da unidade, o Inea, e o aval do Conselho Deliberativo, conforme 

determina o SNUC, Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, Art.18, § 4º. Portanto, no final 

da reunião, durante os informativos, o gestor (denominado nesta dissertação como 

Conselheiro Representante do Inea) que já havia tomado ciência do meu interesse em 

pesquisar a comunidade e o conselho, me apresentou aos Conselheiros que autorizaram 

a pesquisa e se dispuseram a colaborar. 

  Hoje, compreendo que este apoio baseou-se muito na percepção que os próprios 

pescadores presentes na reunião tinham da necessidade de fortalecer a representação dos 

seus interesses políticos e das demandas administrativas da comunidade na esfera do 

conselho. Embora caiba destacar que em geral os pescadores tendem a ser generosos e 

disponíveis aos pesquisadores, seja por estarem acostumados a ser objeto de pesquisa, 

uma vez que existem muitos trabalhos acadêmicos sobre os pescadores de Itaipu ou 

mesmo pela solidariedade, conforme pode ser constatado na relação com outros 

pesquisadores em campo. 

 A participação em reuniões de conselho viabilizou a minha aproximação aos 

Conselheiros Pescadores mais atuantes (lideranças reconhecidas pelos pescadores), 

possibilitou apreender o contexto de suas reinvidicações e expectativas e, ao mesmo 

tempo, alguns de seus códigos e valores. Progressivamente a minha presença tornou-se 

comum a essa esfera e, por ser moradora do bairro de Piratininga há mais de cinco anos 

e frequentar a praia de Itaipu desde criança, a pesquisa empírica nesses outros territórios 

foi facilitada por conhecer um pouco das dinâmicas da atividade da pesca.  

 Logo, a convivência com os pescadores, outros pesquisadores e conselheiros me 

propiciou ser apresentada a outros grupos e redes que extrapolam os limites da atividade 

da pesca em si, pois se inserem na atmosfera da comunidade, o que me permitiu 

reconhecer esses mesmo atores em seu cotidiano exercendo outras funções sociais e 

novos atores, que embora não participem das dinâmicas que envolvem a Reserva são 
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indivíduos que possuem outras formas de representatividade comunitária. Neste 

momento, descobri outros territórios em Itaipu e Piratininga, como a Toca do Maracujá, 

algumas casas, bares, locais onde visitantes ou outsiders praticamente não existem. E 

assim, me foi oportunizado participar de algumas de suas dinâmicas sociais, como 

quando fui convidada a participar de uma partida de dominó e, principalmente a 

confraternizar com as mulheres e a participar do GAPI, Grupo de Amigos e Pescadores 

de Itaipu. 

 A melhor compreensão da estrutura social da comunidade possibilitou a 

pesquisar avançar para a fase de elaboração dos questionários que semiestruturaram as 

entrevistas. Foram identificados três grupos, os Conselheiros Pescadores Representantes 

por Artes de Pesca em Itaipu e em Piratininga, os Conselheiros Representantes dos 

Órgãos Públicos e da Sociedade Civil e os Membros Colaborativos (indivíduos que não 

são conselheiros, mas que atuam na Reserva e na Comunidade e foram atores 

importantes no processo de formação da Resex). Esta divisão decorre da forma como o 

conselho foi constituído, em conformidade com as leis específicas e com a Portaria 

Inea/DIBAP n° 42 que estabeleceu a formação do conselho da Resex Marinha de Itaipu. 

Cabe esclarecer que objetivando manter o anonimato dos entrevistados foram 

formuladas identificações e, no caso dos pescadores, foi omitida no texto a arte de pesca 

que os pescadores entrevistados representam, pois esta informação poderia expô-los. 

 Desta forma, dos Conselheiros Representantes dos Pescadores de Itaipu foram 

entrevistados 6 pescadores de uma total de 9, não conseguiram ser contatados o 

Representante de Linha, o Representante de Rede de Espera e o Representante de 

Mergulho. Dos Representantes dos Pescadores de Piratininga foram 4 entrevistados de 

um total de 5, não foi possível entrevistar o Representante da Tarrafa.  Dos 

Representantes da Sociedade Civil foram 5 entrevistados de um total de 8, não 

conseguiram ser contatados a Representação Comercial, Representação Religiosa, 

Representação Esporte, Turismo e Lazer.  Dos Representantes do Poder Público, 

foram 5 entrevistado de um total de 7, não conseguiram ser contatados as Instituições 

Público Federais – SPU-RJ, MPA e Capitania dos Portos. E por fim, foram 

entrevistadas duas pesquisadoras que devido a sua trajetória e envolvimento com os 

processos de criação da Resex e com a comunidade foram consideradas membros 

colaborativos atuantes no conselho deliberativo da Resex Marinha de Itaipu. (Ver 

Apêndice 2 - Tabelas dos Conselheiros e Membros entrevistados) 
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 As entrevistas foram finalizadas em abril e posteriormente, transcritas, 

sistematizadas e organizadas em um quadro de análise dos dados empíricos de forma a 

possibilitar as amarrações com as opções teórico-conceituais e incluí-las a composição 

do texto desta dissertação, finalizando o processo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - A CONSTRUÇÃO DO SOCIOAMBIENTALISMO NO BRASIL. 

 Até meados dos anos 70, o modelo norte-americano de áreas protegidas, sem a 

presença humana, idealizado pela corrente preservacionista de conservação ambiental 

foi replicado por vários países, inclusive pelo Brasil, como uma referência para gestão 

pública ambiental.  

 A partir das recomendações realizadas em Conferências e Congressos 

internacionais, nos quais eram debatidas as questões ambientais, os paradigmas 

preservacionistas de um modelo clássico de gestão ambiental foram progressivamente 

permeados por questões de cunho social, econômico e cultural. Isto se deve em parte 

pela inclusão ao debate durante os anos 80 de países com realidades ambientais, 

culturais e econômicas diferentes dos países que conduziam essas reuniões, o que 

permitiu à inserção de novos paradigmas e a transição da gestão ambiental para um 

modelo considerado na época como mais moderno, orientado pelas diretrizes do 

conservacionismo. 

 As correntes preservacionistas e conservacionistas ainda que possuíssem 

divergências ideológicas, que serão debatidas no decorrer deste capítulo, tinham em 

comum a exclusão dos “indigenous peoples” e dos “local communities” no 

planejamento e gestão das áreas destinadas a preservação ambiental e por isso 

usualmente recomendavam a desocupação dos territórios transformados em áreas 

protegidas por compreenderem os recursos naturais destas áreas como bem público. 

 No entanto, diante de tal concepção, é importante lembrar que as práticas 

tradicionais preservacionistas de conservação podem ter evitado a perda da diversidade 

biológica e a extinção de muitos ecossistemas ao impor, com a política de criação de 

áreas protegidas, limites ao expansionismo capitalista e resistência a pressão das 

políticas desenvolvimentista que avançavam sobre as florestas e seus recursos naturais. 

No Brasil, entre as décadas de 60 e 80, políticas públicas agrícolas foram responsáveis 

pela supressão de grande parte dos recursos florestais, independente do valor que estes 

poderiam significar seja na forma de estoque futuro para a ciência ou mesmo para o uso 

racional. 

  E ao considerar esta perspectiva, é importante enfatizar que este mesmo 

movimento que foi tão criticado, inclusive por este trabalho, talvez tenha possibilitado a 

sobrevivência de muitos desses povos, visto que as áreas de preservação, ainda que 

tenham conferido a estes grupos conflitos principalmente em relação ao uso, 
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asseguraram a preservação de parte dos recursos naturais essenciais ao modo de vida 

destas mesmas comunidades.  

 A partir dos meados dos anos 80 a conjuntura internacional oportunizou 

gradativamente a inclusão dos paradigmas socioambientais às estratégias de gestão de 

áreas protegidas no Brasil. A presença dos atores do setor privado e de organismos não 

governamentais nas Conferências inseriram novas perspectivas ao debate internacional, 

a partir da promoção do desenvolvimento sustentável. Paralelamente as articulações 

políticas entre movimentos sociais e ambientais e os processos de redemocratização na 

América do Sul possibilitaram a revisão do conceito de sustentabilidade com a inclusão 

da questão social e da participação social nas esferas de decisão, o que Santilli (2005, 

p.14) denomina de sustentabilidade social. 

  Neste cenário, as políticas públicas ambientais passam a reconhecer as 

comunidades tradicionais e, posteriormente com a criação de novas categorias, a inserir o  

conhecimento tradicional na gestão ambiental. A inclusão da participação social na 

gestão ambiental, por meio dos conselhos gestores, desafia os órgãos públicos 

ambientais a se reinventarem principalmente a partir da criação da primeira Reserva 

Extrativista no estado do Rio de Janeiro, considerado o berço do conservacionismo 

nacional. (FERNANDEZ, 2009, p.72) 

 

1.1.Preservacionismo, Conservacionismo e Socioambientalismo. 

 Os preservacionistas
1
 compreendem a proteção da natureza, a partir da 

preservação de seus ecossistemas e biomas, independentemente do valor econômico ou 

utilitário que esses recursos possam representar.  Segundo esta corrente, a expansão 

urbano e industrial foi a grande responsável pela fragmentação das florestas americanas 

e, consequentemente, pela extinção de espécimes antes mesmo de serem descobertas ou 

                                                           
1 “O preservacionismo norte-americano foi muito influenciado pelos escritos e pela obra de Henry David 

Thoreau que, em meados do século XIX, se baseavam na existência de um Ser Universal, transcendente 

no interior da Natureza”. “Um outro autor importante para o preservacionismo foi Marsh (1801-1882) que 

escreveu Man and Nature or Physical Geography as Modified by Human Action (1864) analisando, pela 
primeira vez nos Estados Unidos, os impactos negativos da nossa civilização sobre o meio ambiente. 

Marsh propôs uma "regeneração geográfica", a cura do planeta começando com o controle da tecnologia, 

o que, segundo ele, exigia uma grande revolução política e moral”. “O preservacionismo teve também 

influências de ideias europeias, como a noção de ecologia, cunhada pelo darwinista alemão Ernest 

Haeckel, em 1866, segundo a qual os organismos vivos interagem entre si e com o meio ambiente”. “As 

posições preservacionistas continuaram no início do século XX com os trabalhos de Aldo Leopold” que 

em “1949 escreveu um pequeno texto de 25 páginas intitulado A Sand County Almanac, que se tornou um 

dos livros mais importantes para os Preservacionistas.” “A escola de Aldo Leopold teve uma seguidora 

importante, a da bióloga Rachel Carson, que, tendo completado um mestrado em biologia, trabalhou no 

US Bureau of Fisheries (depois Fish and Wildlife Service), tendo escrito dois livros importantes sobre o 

mundo natural: The Sea Around Us (1951), e Silent Spring (1961)”.  (DIEGUES, 2001, p. 30-33) 
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estudadas pela ciência. Neste sentido, esta corrente propôs a transformação desses 

fragmentos florestais em “ilhas de conservação ambiental”, ou seja, em áreas destinadas 

integralmente a proteção ambiental. 

 A primeira
2
 área de proteção ambiental categorizada como parque foi o Parque 

Nacional
3
 de Yellowstone, criado em 1872 (Wyoming, Califórnia, EUA) por um dos 

precursores do movimento preservacionista, o americano John Muir (1838-1914).   

 Os preservacionistas vinculavam as intervenções humanas na paisagem à 

degradação ambiental, e da mesma maneira associavam a presença dos grupos que 

coexistiam nestas áreas a imagem do homem enquanto destruidor da natureza 

reforçando e propagando o mito da natureza intocada. 

A noção de mito naturalista, da natureza intocada, do mundo selvagem 
diz respeito a uma representação simbólica pela qual existiriam áreas 
naturais intocadas e intocáveis pelo homem, apresentando 
componentes num estado "puro" até anterior ao aparecimento do 
homem. Esse mito supõe a incompatibilidade entre as ações de 
quaisquer grupos humanos e a conservação da natureza. O homem 

seria, desse modo, um destruidor do mundo natural e, portanto, 
deveria ser mantido separado das áreas naturais que necessitariam de 
uma "proteção total". (DIEGUES, 2001, p. 51) 
 

 Esta concepção “de um tipo de naturalismo que Moscovici (1974) denomina de 

naturalismo reativo é uma reação a corrente dominante do culturalismo”.  No entanto, 

esse “neomito, ou mito moderno” “de um mundo natural selvagem, intocado e 

intocável” estaria impregnado de um “pensamento técnico-racional”, uma vez que 

assume a configuração de políticas públicas nas quais “biogeógrafos” seriam os 

responsáveis por identificar e sinalizar as áreas com os predicados indicativos de 

                                                           
2
  Segundo as informações de Barreto Filho (2001) “o parque de Yosemite foi criado em 1864 pelo estado 

da Califórnia e, portanto, oito anos antes de Yellowstone. Uma das razões apontadas por este autor para a 

fama e primazia que este último adquiriu frente ao primeiro foi a sua magnitude e o atributo de nacional 

que acabou se dando porque Wyoming no ato de criação de Yellowstone era um território federal”. 

(FERNANDEZ, 2009, p.40) 
3
“Ao descrever o processo de criação dos parques americanos, Barreto Filho (2001) demonstra que vários 

atributos, valores e justificativas morais são vinculados aos primeiros parques americanos posteriormente 

e de forma gradual ao ato de sua criação.” O próprio adjetivo nacional, tão naturalmente indissociado do 

conceito de parque, só foi elaborado posteriormente à criação do “parque público” de Yellowstone. Este 
termo foi mais utilizado à época da sua criação, mais modesto e bem menos pretensioso do que o conceito 

de nacional que é depois atribuído a este espaço protegido, à medida que a concepção de wilderness 

passou a ser identificada com os ideais da nação americana (uma civilização modelada em confronto 

direto com as forças da natureza). De acordo com Barreto (2001, p.68), na abertura da primeira 

conferência de parques mundiais em Seattle em 1962, ou seja, noventa anos depois da criação de 

Yellowstone, os parques nacionais americanos foram apresentados pelo diretor do National Park Service 

como espaços delimitados, nos quais a sensação provocada pelo contato com a natureza selvagem dos 

primeiros desbravadores da nação poderia ser experimentada por qualquer cidadão. Além disso, segundo 

o autor, os parques nacionais a partir da criação pioneira de Yellowstone passaram a ser apresentados 

como uma grande contribuição americana à cultura universal. (FERNANDEZ, 2009, p.40) 
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conservação. Áreas que, na grande maioria das vezes, coincidiam com as mesmas áreas 

que foram e ainda são “manipuladas pelos povos das florestas” e que por conta disso 

ainda estariam preservadas, consequência da forma como estes grupos manejavam os 

recursos naturais dos territórios ocupados por eles. (DIEGUES, 2001, p. 13-15). 

 De toda forma o neomito do modelo americano de criação de áreas naturais 

protegidas se constituiu “numa das políticas conservacionistas mais utilizadas pelos 

países do Terceiro Mundo”, inclusive pelo Brasil (1937). Da mesma forma, foi 

replicado a diversos países, onde a única semelhança entre eles é o fato de possuírem 

culturas e ecossistemas muito distintos, como por exemplo, Canadá (1885), Nova 

Zelândia (1894), África do Sul e a Austrália (1898), pela Europa (1914), e ainda na 

América latina, México (1894), Argentina (1903), Chile (1926). (DIEGUES, 2001, p. 

99) 

  Logo, a destinação de áreas naturais para proteção se constituiu em uma política 

pública de reserva nacional de recursos ambientais, compreendida como ameaçados 

pelo avanço do progresso desenvolvimentista. O que de certa maneira gerou um 

promissor nicho de negócios, visto que supria a necessidade de parte da elite de contato 

com a natureza através do apelo visual da beleza cênica, e de parte do mercado e da 

ciência devido aos valores que tais recursos naturais poderiam representar para a 

economia e para o desenvolvimento de pesquisas.  

 Esta argumentação fundamenta-se no fato de que muitos países se aproveitaram 

da falta de “uma definição universalmente aceita sobre os objetivos dos parques 

nacionais” para transformarem territórios muitas vezes habitados em áreas de 

preservação ambiental, protegidos pelo discurso ambientalista. A vista disso e com o 

objetivo de alinhar as finalidades e os objetivos das políticas de criação de áreas 

protegidas foi convocada, em Londres em 1933, a Convenção para a Preservação da 

Flora e Fauna onde ficaram definidas as três características que enquadrariam uma área 

protegida na categoria de Parque Nacional, a saber: 1- territórios controlados pelo poder 

público; 2 - destinados à preservação da fauna e flora, objetos de interesse estético, 

geológico, arqueológico, onde a caça deveria ser proibida; e por fim 3- que estas áreas 

serviriam à visitação pública. (DIEGUES, 2001, p. 99). 

“Para a realização dos objetivos dos PNs, consagrou-se a ideia de um 
uso público do espaço, controlado pelo Estado, em detrimento do uso 
comunitário anteriormente estabelecido no local. Inaugura-se, com 
esta ideia, uma nova prática jurídica sobre estes ecossistemas, que 
regulamenta e altera formas de uso e classificação do espaço. O 
Estado, através da lei, expressa e consolida os princípios de 
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conservação da natureza que ascenderam à esfera pública e, ao fazê-
lo, contribui para a produção de um consenso (FUKS, 2001), que 
associa a conservação da natureza à prática de criação de unidades de 
proteção integral e, sobretudo, na modalidade parque”. 
(FERNANDEZ, 2009, p.44)  

 

 Os conservacionistas, por sua vez, valoravam a proteção ambiental objetivando 

manter estoques de recursos ambientais para fins econômicos. O uso racional destes 

estoques se baseia em práticas de manejo alicerçadas nos três princípios básicos da 

conservação ambiental: “o uso dos recursos naturais pela geração presente; a prevenção 

de desperdício; e o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos.” 

“Essas ideias foram precursoras do que hoje se chama de “desenvolvimento 

sustentável.” (DIEGUES, 2001, p. 29) 

 O movimento conservacionista criado pelo engenheiro florestal alemão Gifford 

Pinchot
4
, é considerado um dos “primeiros movimentos teóricos-práticos contra o 

desenvolvimento a qualquer custo”. Os ideais pregados pelo conservacionismo 

repercutiram em outros movimentos, como o Ecodesenvolvimento dos anos 70, também 

estiveram presentes em grande parte dos debates da “Conferência de Estocolmo sobre 

Meio Ambiente Humano (1972) e da Eco-92 e ainda foram amplamente discutidos em 

publicações internacionais, como a Estratégia Mundial para a Conservação, da 

IUCN/WWF (1980) e em Nosso Futuro Comum (1986)”, que serão revisitadas mais a 

frente no decorrer deste trabalho. (DIEGUES, 2001, p.29-30). 

  As ideias desenvolvidas por Pinchot contribuíram com outras perspectivas e 

reflexões para o debate dos ideais conservacionistas e preservacionistas sobre os 

objetivos e finalidades das áreas protegidas frente aos interesses desenvolvimentistas. 

 Essas discussões se intensificaram após a Segunda Guerra Mundial nos Estados 

Unidos motivadas principalmente pela construção das inúmeras hidroelétricas frente à 

luta dos ecologistas para assegurar “a inviolabilidade dos parques nacionais”, 

constituindo uma base importante para o movimento ambientalista emergente dos anos 

60 e 70.  

                                                           
4
 "Aqueles que pesquisaram as raízes históricas da doutrina da conservação moderna geralmente traçaram 

sua popularização na América do Norte no trabalho de Gifford Pinchot, o primeiro chefe do Serviço de 

Florestas. Ainda assim, as ideias de Pinchot estavam profundamente imbuídas do ethos da Idade do 

Progresso à qual ele pertenceu; na verdade, em seu livro The Fight for Conservation identificou o 

desenvolvimento como o primeiro princípio da conservação, juntamente com a prevenção do desperdício 

e do desenvolvimento em benefício da maioria da população e não simplesmente para o lucro de uns 

poucos." (NASH, 1989, p. 35 apud, DIEGUES, 2001, p. 29). 
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 A Segunda Guerra Mundial também repercutiu no cenário ambiental 

internacional. O clima de terror e os desastres ambientais provocados pelos ataques 

nucleares e, posteriormente, o medo da luta armamentista (entre Estados Unidos e a 

União Soviética) instituída pela Guerra Fria mobilizou vários países a se organizarem 

em prol da criação da Organização das Nações Unidas (ONU- 1945) e “reabriu espaço 

para que o tema da conservação da natureza entrasse na pauta mundial” (SOUZA, 2013, 

p. 30). Assim, em 1949 foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas para a 

Conservação e Utilização dos Recursos, em Lake, nos Estados Unidos, com a presença 

de 49 países, com exceção da União Soviética, e cientistas de várias nacionalidades com 

a intenção de diagnosticar a situação ambiental dos recursos naturais mundiais após os 

impactos acarretados pela Segunda Guerra Mundial. 

 No âmbito interno da ONU, temas importantes relacionados à proteção dos 

recursos naturais, da biodiversidade e da vida humana foram discutidos e sinalizaram a 

necessidade de criação de agências específicas para gerenciar e executar suas agendas 

internacionais conforme a complexidade e particularidade de cada um destes temas.

 Nesta lógica é instaurada em 1945 a “Organização para Agricultura e 

Alimentação (FAO) que tinha uma responsabilidade particular pelos recursos naturais, 

incluindo florestas e pescados” e a UNESCO (United  National Educational, Scientific 

and Cultural Organization) a agência que ficou responsável pela demanda da 

elaboração de  políticas de intercâmbio científico e tecnológico, assim como a execução 

de programas de educação ambiental entre os países membros (SOUZA, 2013, p.31).  

 Por conseguinte, em 1948 foi instituída a União Mundial pela Conservação da 

Natureza (IUCN). Esta organização foi responsável na época por realizar o primeiro 

levantamento dos parques e reservas existentes mundialmente e com o objetivo de 

promover, orientar e monitorar as áreas protegidas listadas instituiu em 1960 a 

Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas (World Commission on Protected 

Areas -WCPA). 

 Na verdade, a IUCN foi instaurada durante a Conferência Internacional de 

Fontainebleau na França em 1948 como o nome
5
 “International Union for the 

                                                           
5
 “A mudança no nome ocorreu seis anos antes da primeira edição dos Congressos Mundiais de Parques 

Nacionais e já indicava a preocupação internacional em expandir o conceito e as ideia sobre a 

conservação. Esta expansão considerava a dimensão humana como parte do processo de proteção da 

natureza e a natureza como parte do processo de desenvolvimento da humanidade. Típica do modelo 

moderno de conservação da natureza, no entanto, este formato só veio a ganhar força a partir da década 

de 1970. É no contexto deste debate, portanto com contradições e movimentos variados, que foram sendo 

estabelecidos os princípios da conservação da natureza.” (SOUZA, 2013, p.39) 
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Protection of Nature”, ou seja, respondia pela sigla IUPN. Só em 1956, a organização 

mudou seu nome para “International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources” (IUCN) ou em francês “Union internationale pour la conservation de la 

nature et de ses ressources” (IUCN) .   

 Em 1962, a IUCN promoveu a Primeira Conferência Mundial sobre Parques 

Nacionais (Seattle, EUA) um marco na conservação mundial por instituir no âmbito 

internacional uma esfera de debate mundial sobre estratégias de conservação da 

natureza. As recomendações desta Conferência aos países membros se resumiram a 

indicação de algumas estratégias políticas ambientais de conservação, como “a criação 

de parques nacionais marinhos; a educação ambiental; as pesquisas planejadas; a 

criação de unidade de proteção para cada espécie ameaçada e a proibição de usinas 

hidrelétricas dentro dos parques”, uma resposta à pressão do movimento ambientalista 

americano (DIEGUES, 2001, p.100). Logo, não houve muito avanço em relação às 

questões sociais e ao conflito entre a conservação e uso público, o debate se limitou ao 

paradigma clássico dos conservacionistas, as questões de proteção ambiental. 

 No entanto, em 1969 na 10ª Assembléia-Geral da IUCN, ocorrida em Nova Déli 

na Índia, foi recomendado aos países membros que o conceito de parque nacional fosse 

aplicado somente a “áreas onde um ou mais ecossistemas não estivessem alterados 

materialmente pela exploração e ocupação humana”, embora não tenha sido incluído na 

pauta do debate  a necessidade de serem criadas outras categorias para as áreas que não 

atendessem a essas características. (DIEGUES, 2001, p. 100) 

 Em 1971 foi lançado o programa “O Homem e a Biosfera” (MAB – Man and the 

Biosphere), resultado da Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as 

Bases Científicas para Uso e Conservação Racional dos Recursos da Biosfera (1968- 

Paris). Fundamentado pela cooperação científica internacional, o programa na época foi 

lançado com o objetivo de compreender e prever as consequências das demandas 

econômicas, ou melhor, das ações humanas sobre os sistemas naturais mais 

representativos ou endêmicos. Por conta disso, recomendou a criação de Reservas da 

Biosfera, áreas de preservação ambiental representativas dos ecossistemas dos países-

membros da ONU que deveriam ser preservadas para o estudo e compreensão das 

dinâmicas ambientais.  
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 No ano seguinte, atendendo as recomendações da Conferência anterior
6
, foi 

convocada a Segunda Conferência Mundial de Parques, realizada em Seattle, nos EUA.  

As pautas debatidas neste encontro sinalizavam o processo de transição do antigo 

modelo clássico preservacionista para uma gestão considerada na época mais moderna, 

por conter estratégias de gestão mais aproximadas das perspectivas da corrente 

conservacionista, como o reconhecimento do papel das organizações privadas e não 

governamentais na conservação da natureza; da presença de populações tradicionais em 

áreas protegidas e da necessidade de serem criadas novas categorias ainda que neste 

momento se mantivesse a restrição à presença humana. 

  Nos debates em Seattle foi relativizada a efetividade da conservação da natureza 

ao estágio de desenvolvimento de uma nação, portanto para que se alcançassem uma 

efetiva conservação ambiental a nível mundial era necessária a ajuda internacional por 

meio da transferência de renda e, na visão eurocêntrica, de conhecimento aos países 

mais pobres. Os investimentos, na visão dos debatedores, deveriam ser descentralizados 

da gestão das áreas protegidas e aplicados em políticas sociais, conforme as orientações 

e necessidades dos países em desenvolvimento.  Logo, a conservação ambiental passa a 

ser compreendida como parte integrante das relações econômicas, sociais e culturais dos 

países. 

 A perspectiva conservacionista insere mudanças à lógica da gestão das áreas 

protegidas que passam a ser compreendidas como unidades ambientais de conservação 

da natureza e interação humana.  Para esta finalidade, foram debatidas durante este 

encontro ferramentas que viabilizassem o planejamento estrutural destas áreas e 

fomentassem a regulamentação da visitação e do uso público, como por exemplo, a 

implantação dos planos de manejo que preveem a aplicação de estratégias de gestão que 

buscam controlar o uso e amenizar os impactos ambientais, como a limitação a 

visitação, restrição à construção de estradas e promoção do manejo de trilhas; da mesma 

forma a restrição à construção de hotéis e a preferência a alojamentos, o uso de barcos 

com o fundo transparente em contrapartida a prática do mergulho, a proibição de barcos 

a motor em áreas mais sensíveis a preservação marinha; e principalmente, foram 

discutidas a importância dos serviços de educação ambiental e a institucionalização dos 

                                                           
6
As recomendações eram para que este segundo encontro ocorresse nos EUA pelo centenário do Parque 

Nacional de Yellowstone, onde seriam realizados os encontros. No entanto, devido a questões estruturais, 

foram transferidas para o Parque Nacional de Grand Teton, próximo a Yellowstone. (SOUZA, 2013, 

p.70). 
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centros de visitantes como uma forma de introduzir a conscientização da visitação 

responsável. 

 Os debatedores deste encontro defenderam que o custo dessas operações não 

deveria ser repassado ao público por meio de cobrança de taxa de visitação, porque esta 

estratégia elitizava ainda mais o uso dessas áreas. Por este viés analítico, os debatedores 

conduziram o debate a outro nível, ao incluir na discussão sobre taxas de cobrança em 

parques a compreensão de que tais áreas deveriam “servir a outros objetivos, além da 

conservação da biodiversidade, da pesquisa científica e da recreação de turistas”.  Estas 

áreas deveriam ser geridas através de programas que compreendessem os “problemas 

sociais do país” e as “necessidades fundamentais dos seus cidadãos”, tornando-se 

acessível aos menos privilegiados (ELLIOT, 1974, p 177 apud SOUZA, 2013, p.83).    

 “A busca de um ponto de equilíbrio entre a eficiência econômica e a 
eficiência na preservação da biodiversidade representa um dos 

principais desafios para a conservação da natureza no século XXI. A 
demanda de uma parcela da sociedade por áreas naturais para a 
recreação e o desenvolvimento da espiritualidade está mais vinculada 
ao paradigma clássico (PHILLIPS, 2002). Já a pressão de uma outra 
parcela da sociedade pelo retorno econômico e social por parte do 
estabelecimento de áreas protegidas encontra-se mais vinculado ao 
paradigma moderno (PHILLIPS, 2002). Surge, nesta perspectiva, a 
reflexão sobre a necessidade de complementaridade em relação ao 

paradigmas nos tempo atuais. No contexto econômico, o caráter 
complementar entre os modelos distintos passa pela compreensão de 
que as áreas protegidas devem considerar as demandas, aparentemente 
opostas, tanto do bem-estar de uma parcela da população por meio da 
recreação e da espiritualidade quanto do bem-estar de outra parcela 
que, antes de desfrutar de tais áreas com o foco na recreação, necessita 
suprir necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde”. 

(SOUZA, 2013, p. 83-84) 
 

 Em 1972 ocorreu também a Conferência de Estocolmo fortemente influenciada 

pelos ideais das discussões presentes no Clube de Roma e do seu relatório “Os Limites 

do Crescimento”, a partir da concepção Neo-Malthusiana enxergava na limitação do 

crescimento demográfico dos países periféricos uma forma de conter a degradação 

ambiental e a poluição atmosférica. Muitas organizações internacionais propagaram a 

política do Crescimento Zero, principalmente aos países periféricos que ainda possuíam 

muitas terras que poderiam ser consideradas preservadas e uma biodiversidade 

representativa. Esta política recebeu fortes críticas dos governos dos países periféricos e 

não os impediu de importar modelos desenvolvimentistas e tecnologia sucateada dos 

países desenvolvidos. Foram produtos desta Conferência: a “Declaração das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente com 26 princípios”, o “Plano de Ação com 109 
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recomendações”, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o 

Fundo Nacional para o Meio Ambiente. 

 Dez anos depois da Conferência de Estocolmo, foi realizada em 1982 a 

Conferência de Nairóbi como objetivo de reavaliar o PNUMA. Neste encontro foi 

reforçado o entendimento que o “crescimento da pobreza” “seria a maior fonte de 

degradação ambiental” e mais uma vez as críticas recaíram apenas sobre os países 

periféricos ou em desenvolvimento, não sendo avaliados ou analisados os impactos 

decorrentes do modo de vida consumista dos países centrais ou desenvolvidos. No 

entanto, dessa vez a omissão das responsabilidades dos países desenvolvidos, foi 

rebatida por muitas críticas de organizações não governamentais, reverberando em 

manifestações públicas de repúdio ao modelo econômico de desenvolvimento 

disseminado pelos países do eixo dominante e as práticas econômicas impostas aos 

países mais pobres. 

 Ainda neste mesmo ano foi realizado o Terceiro Congresso
7
 Mundial de Parques 

Nacionais (Bali/Indonésia), no qual finalmente foi recomendada de forma direta a 

discussão sobre a presença de populações humanas em áreas de proteção ambiental. 

Segundo Philips (2003) ocorre uma importante mudança de foco: “proteger as áreas 

naturais das pessoas para proteger as áreas naturais para as pessoas” (CALEGUERE, 

HIGUCHI & BRUNO, 2014, p.116). 

“A abordagem diferenciada do tema das populações locais – por meio 
do reconhecimento dos prejuízos causados historicamente pelo 
modelo eurocêntrico, ou seja, pelos países colonizadores – surgiu em 

uma linha de pensamento muito diferente da apresentada em Seattle e 
em Yellowstone. Muitas das áreas protegidas criadas no mundo eram 
povoadas e, muitas delas, continuam desta forma. A respeito do novo 
paradigma, tanto a frequência dos protestos contra a retirada das 
populações locais das áreas protegidas em países em 
desenvolvimento, quanto às reivindicações para a inclusão dessas 
populações nas políticas sobre a conservação, representam um indício 

de que, de forma geral, o tema foi uma demanda dos países em 
desenvolvimento e de algumas agências internacionais. Fato que 
reforça a ligação entre o advento do modelo moderno de conservação 
e a abertura para a inclusão das nações menos desenvolvidas nos 
debates.” (SOUZA, 2013, p. 115) 

 

 Nota-se uma “evolução no conceito de parque nacional, sobretudo no tocante a 

sua integração com o desenvolvimento socioeconômico”, ao considerarem que as 

                                                           
7
“A partir da reunião de Bali, na Indonésia, realizada entre os dias 11 e 22 de outubro de 1982, a 

Conferência passo a ser chamada de “Congresso”. A mudança no nome, que perdurou nas edições 

seguintes, parece ter ocorrido sem uma razão significativa, visto que a estrutura e a dinâmica 

permaneceram semelhantes.” (SOUZA, 2013, p. 107) 
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estratégias de conservação dos parques nacionais só teriam eficácia se ocorressem 

conjuntamente mudanças no estilo de vida dos países industrializados, com a redução 

do consumo e uma relativa melhora da qualidade de vida nos países em 

desenvolvimento, caso contrário os recursos naturais continuariam a ser 

superexplorados. (DIEGUES, 2001, p. 100) 

 Na verdade a própria escolha de Bali para sediar o Congresso de 1982, ocorrida 

ainda na Conferência de “Yellowstone”, já representava um importante marco político e 

o surgimento de uma nova perspectiva para a conservação da natureza: incluir as 

demandas dos países em desenvolvimento nas discussões e negociações no âmbito da 

IUCN. 

“A elevação dos países em desenvolvimento para a condição de 
protagonistas nas questões referentes à conservação da natureza veio 
acompanhada da necessidade de se incluir, de forma indissociável, 
aspectos ligados ao desenvolvimento social, econômico, político e 
cultural destas mesmas nações na conservação da natureza. Assim, a 
edição de Bali situou os congressos no contexto do multiculturalismo, 

ou seja, da descentralização tanto geográfica como política dos 
debates. Nesta perspectiva, vale ressaltar que o termo 
“multiculturalismo” não é sinônimo de um ataque à Europa ou aos 
europeus, mas, sim, ao eurocentrismo, ou seja, à tentativa de reduzir a 
diversidade cultural a uma perspectiva paradigmática que vê a Europa 
como a origem única dos significados e representações 
contemporâneas mesmo após o término oficial do Colonialismo 

(SHOHAT e STAM, 2006). Ao considerar o Terceiro Congresso 
Mundial de Parques Nacionais como um marco do novo paradigma 
para a conservação da natureza, considera-se também que a reunião 
foi uma tentativa de romper com o eurocentrismo nas questões 
ambientais por meio, por exemplo, da expansão da concepção de 
natureza ao considerar populações humanas não como “obstáculos”, 
mas como “oportunidades” para ampliar a conservação”. (SOUZA, 
2013, p.109 – 110) 

 

 Isto se deve ao fato que dados que constatavam o aumento da degradação 

ambiental nos Parques Nacionais foram associados ao crescimento do índice de 

pobreza, mas desta vez de forma inovadora ao relacionar esses índices com pobreza das 

populações residentes nas próprias áreas protegidas.  Assim, ainda neste encontro, 

debatedores como Keith Garrat, (representante da Comissão de Planejamento Ambiental 

da IUCN) saindo do tema que estava sendo discutido, forçou um espaço para o debate e 

para críticas a respeito da forma como ainda eram compreendidas as comunidades locais 

residentes em áreas de preservação ambiental, exaltando que o conhecimento tradicional 

destes grupos era “como fruto de uma experiência e de instintos desenvolvidos por 

muitas gerações”, logo de grande relevância para a preservação destas áreas. Assim, 
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recomendou que fossem revistas à forma como estes grupos continuavam a ser tratados 

e compreendidos pela gestão de áreas protegidas, e que se repensassem o manejo de 

forma a incluir “mecanismos como posse de terra, distribuição da renda, indicadores 

sociais, econômicos e culturais e uma legislação mais flexível”. Os avanços jurídicos 

galgados nas décadas anteriores ao congresso no campo do direito ambiental, como a 

“criação de regras nacionais para a proteção de áreas protegidas”, “a criação e 

implementação de instrumentos internacionais” e “a apropriação adequada do termo 

áreas protegida” foram destacados sob o ponto de vista legal como fundamental para a 

implantação de estratégias para o futuro das áreas protegidas. (SOUZA, 2013, p.113-

114)  

 Foi a partir de Bali que se usou pela “primeira vez no âmbito dos Congressos” a 

expressão “desenvolvimento sustentável” (cinco anos antes do relatório Brundtland que 

será visto mais adiante). Da mesma forma, foi “inédita a inclusão do setor industrial nas 

discussões, geralmente restritas ao ramo acadêmico e político”, representando uma 

“preocupação que ganharia força nas duas edições seguintes do congresso: o limite da 

concessão de áreas naturais para a exploração comercial, principalmente por 

mineradoras” e o indício de uma perspectiva mais mercadológica para a conservação. 

(SOUZA, 2013, p. 105 e 136) 

“É uma realidade que a conservação geralmente perde quando 

colocada em confronto com o desenvolvimento. A conservação não 
tem peso para “pagar as contas”, o desenvolvimento, sim. Por isso 
sempre haverá uma voz mais poderosa por tratar das necessidades 
imediatas da maioria das pessoas do mundo.” (MCNELLY & 

MILLER, 1984, p.719-720 apud SOUZA, 2013, p. 136). 

 

 Assim, a partir do reconhecimento da necessidade do desenvolvimento de 

estratégias para angariar apoio internacional, “os participantes concordaram que o 

futuro das áreas protegidas no mundo passava pela maximização dos benefícios sociais 

e econômicos de tais territórios”, observando os “limites permitidos pelas categorias de 

manejo”. No entanto, havia críticas à falta de consciência das agências internacionais 

doadoras em relação à ausência de transparência nos procedimentos institucionais de 

governança destes recursos. (SOUZA, 2013, p. 135) 

 Este congresso também se destacou tecnicamente pela consolidação das teorias 

do campo da Biologia da Conservação resultando no Centro de Monitoramento da 
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Conservação da IUCN
8
 que possibilitou inventariar e monitorar os dados sobre a 

efetividade da conservação das áreas protegida, a realização do mapa biogeográfico 

(sistema de classificação e distribuição dos ecossistemas naturais terrestres do mundo), 

a “teoria da biogeografia de ilhas”, além do “lançamento da Estratégia para a 

Conservação Mundial e seus programas e acordos mundiais como o Homem e Biosfera 

e a Convenção para a Herança Mundial” 
9
. Estes estudos levaram os cientistas da IUCN 

a considerar “um sistema de categorias, objetivos e critérios para a implantação de áreas 

protegidas” (SOUZA, 2013, p.112). O esquema abaixo apresenta um resumo das 10 

categorias de manejo propostos na época pela IUCN: 

Categoria        Descrição   

I Reserva Científica/Reserva de Natureza 

Estrita 

Proteger a natureza (comunidades e 

espécies) e  manter os processos os 

naturais sem perturbações. 

II Parque Nacional 

Proteger áreas naturais e cênicas de 

significância nacional ou internacional 

para o uso científico, educacional e 

recreativo 

III Monumento Natural/Ponto de 

Referência Natural 

Proteger e preservar as características 

naturais de significado nacional com 

características especiais. 

IV Reserva de Conservação da  

Natureza/Reserva Natural 

Manejada/Santuário da Vida Selvagem 

Assegurar as condições naturais para 

proteger espécies ou características físicas 

de significado nacional em ambientes que 

requerem manipulações específicas por 

parte do ser humano 

V Paisagens Protegidas (Terrestres e 

Marinhas) 

Manter paisagens naturais de significado 

nacional em que as características da 

harmoniosa interação entre o ser humano 

e o território oferecem oportunidades para 

o desfrute do público 

VI Reserva de Recursos 

Restringir o uso de determinadas áreas até 

que estudos completos e adequados 

tenham sido realizados sobre a melhor 

forma de utilizar os recursos 

remanescentes.  

VII Áreas Biótica Natural/Reserva Permitir o estilo de vida de sociedades que 

                                                           
8
 Uma ferramenta que segundo as recomendações dos cientistas deveria ser complementada com 

informações sobre atividades industriais, agrícolas, econômicas, habitacionais e recreativas. 
9
 “A ideia do acordo, lançada em 1965 durante a Conferência sobre Cooperação Internacional da Casa 

Branca, representa, do ponto de vista internacional, a percepção de certas áreas de excepcional interesse 

natural, cultural ou histórico como patrimônio mundial. Entre os lugares de recursos únicos e irreparáveis 

estão: o grande cânion do Colorado; a planície de Serengeti; as cascatas de Angel, as ruínas das cidades 

incas, maias e astecas, estruturas históricas como as pirâmides, a Acrópolis e o Stonehenge. De grande 

importância também, mas desde um outro ponto de vista, são as regiões cujo valor principal consiste nas 

espécies animais que mantém, como o rinoceronte índico, o gorila da montanha e o orangotango. 

(ELLIOT, 1974, p. 424 apud SOUZA, 2013, p. 94) 
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Antropológica vivem em harmonia com o meio ambiente 

para que permaneçam sem interferência 

do modo de vida moderno. 

VIII Área de Manejo de Uso 

Múltiplo/Área de Recurso Manejado 

Produção sustentada de água, madeira, 

vida selvagem (incluindo vida marinha), 

pasto, e recreação ao ar livre.  

IX Reserva da Biosfera 

Conservar a diversidade de comunidades 

bióticas de plantas e animais em seu  

ecossistema natural e salvar a diversidade 

genética de espécies para assegurar a 

continuidade de seu processo evolutivo. 

X Local de Herança (Natural) Mundial: 

Proteger características naturais que 

fizeram da área em questão um local de 

qualidade enquanto herança mundial e 

prover informações para o esclarecimento 

do público sobre o mundo natural. 
Tabela 1: As 10 categorias propostas na Conferência de Estocolmo (Fonte: MCNEELY e JEFFREY, 

1984, apud SOUZA, 2013, p.112) 

 

 Neste sentido, é possível perceber a consolidação de um paradigma mais 

moderno. A IUCN ao considerar novas categorias, reconhece a diversidade 

socioambiental existente fora do eixo eurocêntrico de dominação.  Segundo McNeely & 

Miller (1984, p. 49), isto implicou “a possibilidade de que cada nação desenhasse um 

sistema de áreas que correspondesse à natureza de seus recursos e demandas” conforme 

a emergência de suas necessidades.  

 Desta forma, a Terceira Conferência dos Parques Nacionais foi considerada um 

divisor de águas pela IUCN ao sinalizar uma mudança
10

 de paradigma referente aos 

Congressos de Seattle e Yellowstone. 

 
“A inclusão de temas como a consideração dos saberes tradicionais na 

gestão e manutenção das áreas protegidas; a relação das áreas 
protegidas como uma ferramenta indispensável para o 
desenvolvimento sustentável; e a sugestão de uso de categorias de 
manejo mais permissivas em relação à interferência humana entre as 
recomendações de Bali, indicam que o congresso representou um 
momento de grandes mudanças no que se refere às estratégias para a 
conservação em nível mundial. A consideração do congresso de Bali 

como um marco do novo paradigma, por mais que o processo que 
culminou na terceira edição do congresso tenha sido desenvolvido nas 

                                                           
10

 Em 1985 a revista Cultural Survival
10

, considerada na época uma das revistas mais conceituadas sobre 

meio ambiente, publicou um número inteiro (vol. 9, n.° 1, fevereiro 1985) sobre o respectivo tema, 

intitulado "Parks and People". Segundo as críticas do editor da revista, Jason W. Clay:  "As 'áreas 

protegidas' poderiam garantir a sobrevivência dos hábitats e também das populações nativas. As reservas 

poderiam preservar os modos de vida tradicionais ou diminuir o ritmo das mudanças a níveis mais 

aceitáveis e controlados pelos moradores locais. As populações nativas podem beneficiar-se da proteção 

de seus direitos sobre essas áreas ou da venda de produtos ou da renda gerada pelo turismo." (DIEGUES, 

2001, p.101) 
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duas edições anteriores, está relacionada com a presença de temas 
muitas vezes negados, por mais que debatidos tanto em Seattle, quanto 
em Yellowstone, entre as recomendações oficias (SOUZA, 2013, p. 
140). 

  

 Depreende-se que as questões envolvendo populações tradicionais e seus 

territórios tem um significativo avanço ao reconhecerem e atrelarem a permanência em 

seus territórios a um fator social compensatório. Estas comunidades muitas vezes são 

compostas por grupos primários
11

, que seja por fatores geográficos ou sociais se 

mantiveram a parte das “mudanças socioculturais provindas da sociedade mais ampla”. 

(DIEGUES, 2011, p.101-102) Portanto, a permanência em seus territórios permitiria 

mais tempo, oportunidade e de certa forma autodeterminação para que essas mesmas 

populações tivessem a oportunidade de se adaptar e ressignificar as mudanças vindas de 

fora.  

 Velho (2001, p. 25-26) alega que “o estado e o poder público em seus diversos 

níveis articulam boa parte das redes de distribuição e alocação de recursos materiais e 

simbólicos interagindo permanentemente com a sociedade civil”. Logo, “trata-se do 

universo das relações de poder, onde os políticos desempenham o crucial papel de 

mediadores”. Neste sentido, a possibilidade do Estado de “identificar e mobilizar 

recursos para a realização de projetos individuais e grupais” é fundamental para 

promover a ascensão “segundo as perspectivas próprias de cada cultura”. 

 No entanto, percebe-se que estas exposições não foram consideradas pelo 

planejamento público. A gestão ambiental brasileira foi atravessada por projetos 

desenvolvimentistas que impuseram um sistema de práticas econômicas importadas de 

países desenvolvidos a grupos sociais que possuíam outras lógicas culturais, resultante 

das suas observações e interações com os recursos naturais disponíveis em seus 

territórios. 

 O auge destas práticas políticas ocorreu entre as décadas de 60 e 80. Neste 

período o governo brasileiro incentivou (e foi incentivado pelo Bloco Capitalista) a 

aplicar políticas públicas agrárias e agrícolas que viabilizaram a implantação da 

modernização das tradicionais técnicas de cultivo e de manejo e a padronização 

tecnológica, ambicionando a produção de excedentes para exportação. O mercado 

                                                           
11

 “Por grupos primários, quero designar aqueles caracterizados pela associação pessoal cara a cara e pela 

cooperação. Eles são primários em vários sentidos, mas principalmente em sua essência de formar a 

natureza social e os ideais dos indivíduos. O resultado da associação pessoal, psicologicamente, é uma 

fusão de individualidades em um todo comum, de modo que a própria personalidade de alguém, no 

mínimo por muitos motivos, é a vida e o objetivo do grupo...” (COOLEY, 1909, p. 15 apud 

VALLADARES 2018, p. 57-58) 
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internacional de produção agropecuário, incentivado pela expansão da produção 

alimentar em larga escala, identificou no Brasil um mercado promissor de produtores do 

setor primário. 

 Essas medidas desenvolvimentistas aplicadas pelo planejamento público 

brasileiro conceberam o conhecimento tradicional, as técnicas tradicionais de cultivo 

familiar ou em pequena escala e as suas construções sociais muitas vezes revestidas de 

simbologias sagradas como fatores limitantes ao desenvolvimento econômico brasileiro. 

Inclusive muitas vezes relativizou as dificuldades enfrentadas na execução dos projetos 

desenvolvimentistas aos obstáculos impostos pelas resistências em defesa da 

diversidade cultural e dos direitos de acesso à terra dos trabalhadores livres do campo, 

marginalizando os movimentos sociais da reforma agrária e as lutas sociais pelo 

reconhecimento dos direitos dos povos da floresta. 

 A resistência desses povos e a luta pelo reconhecimento de seu modo de viver e 

do seu direito historicamente constituído de acesso a terra e aos seus recursos naturais 

manifestava a necessidade de uma política de regularização fundiária. Segundo Santos 

(1991, p.24), a questão da reforma agrária pode ter seu processo político divido em duas 

etapas, a primeira após regime militar e a segunda 20 anos depois durante os trabalhos 

da Assembleia Nacional Constituinte em 1987/88.  

“Na realidade a década de 80 foi toda polarizada pela questão da 
reforma agrária, pelo debate acerca de seu significado econômico e 
social para a formação social brasileira, pelas tentativas de distinção 
conceitual entre a luta pela terra e a luta pela reforma agrária, e pela 
análise virtual de um outro ciclo de novas terras.” (SANTOS, 1991, p. 
24) 
 

 Em meados dos anos 80, o movimento sindicalista dos Seringueiros 

(principalmente na figura do Chico Mendes) com o apoio da Pastoral da Terra, das 

Universidades Públicas e de acadêmicos estrangeiros, em destaque a antropóloga Mary 

Allegretti, protagonizaram a organização de movimento que reivindicava o direito de 

acesso a terra, aos recursos naturais e aos seus diversificados usos pelos Povos da 

Floresta. Na verdade, o conceito de Reserva Extrativista surge nas reuniões 

preparatórias para o I Encontro Nacional dos Seringueiros (ENS) em Brasília, no ano de 

1985, resultado de uma “articulação de Mary Allegretti com a participação do Instituto 

de Estudos Sócio Econômicos – Inesc.” (LOBÃO, 2006, p.34) 

“A proposta de criação de reservas extrativistas – desenvolvida pelo 
movimento social dos seringueiros visando promover o casamento 
entre conservação ambiental e reforma agrária – passou a ser 
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considerada por cientistas e formuladores de políticas públicas como 
uma via de desenvolvimento sustentável e socialmente equitativo para 
a Amazônia.” (SANTILLI, 2005, p.13-14) 

 

 No final dos anos 80, à causa dos seringueiros ganhou projeção internacional e 

passou a alcançar os discursos dos ambientalistas
12

, dando origem ao 

“socioambientalismo”
13

 e  a “Aliança dos Povos da Floresta.”
14

 (SANTILLI, 2005, p. 5) 

Grande parte desta projeção deve-se a comoção internacional que o assassinato de 

Chico Mendes em 1988 gerou. Na época o líder seringueiro teve o seu trabalho como 

ambientalista reconhecido pela comunidade ambiental internacional ao receber o 

Prêmio Global 500 (concedido pelas Nações Unidas a pessoas que se destacavam na 

defesa do meio ambiente). 

 Neste cenário o socioambientalismo se estabeleceu como uma corrente 

alternativa aos ideais preservacionistas ou ainda conservacionistas. A forte pressão 

pública e a organização social dos grupos sociais que durante muito tempo foram 

invisibilizados inseriram mudanças ao clima político nacional (national mood) e uma 

revisão da agenda governamental
15

 (turnover) (CAPELLA, 2006, p.9) que a partir de 

                                                           
12

 “O extrativismo, e as especificidades do modo de vida dos povos amazônicos, foram “descobertos”, 

sobretudo pelos ambientalistas, como uma atividade não predatória que poderia se constituir em 
alternativa às atividades introduzidas pelos projetos desenvolvimentistas, na região, e que eram 

causadores de grande impacto social e ambiental. Os pequenos produtores e povos indígenas lutavam pela 

sobrevivência, contra grandes grileiros e proprietários de terra, madeireiros, pecuaristas; defendiam 

interesses sociopolíticos de grupos localizados, mas, pelo menos em termos imediatos, seus interesses 

coincidiam com os dos ambientalistas: não derrubar árvores, não acabar com os peixes dos rios e os 

animais da floresta” (ESTERCI; FERNANDEZ, 2009, p.24) 
13

 “Estudos como o de José Augusto Pádua demonstram, por meio de textos de autores como José 

Bonifácio de Andrada e Silva (primeiro ministro do Brasil independente, a partir de 1822) e Joaquim 

Nabuco (abolicionista, 1849-1910) que a crítica ambiental nasceu, no Brasil, nos séculos XVIII e XIX, 

principalmente entre 1786 e 1888, como uma reação contra o modelo de exploração Colonial – 

caracterizada pelo latifúndio, o escravismo, a monocultura e os maus-tratos à terra – e a intensa 

devastação ambiental provocada por este modelo. Contrariamente à ideia de que o ambientalismo é um 

movimento “importado” da Europa e dos EUA e que nasceu nos países do Primeiro Mundo para depois se 

espalhar para as Colônias tropicais do sul, Pádua aponta que os estudos mais recentes indicam que as 

críticas ao modelo predatório de exploração Colonial, e ao impacto ambiental por ele provocado, 

surgiram, na verdade, em áreas Coloniais, especialmente no Caribe, na Índia, na África do Sul e na 

América Latina. Para o referido autor, tais críticas partem de uma elite de pensadores e não constituem 

propriamente um movimento social, mas o “ideário” e os conceitos preconizados pelo ambientalismo 
encontram raízes históricas no pensamento social brasileiro.”(SANTILLI, 2005, p.7) 
14

 ““Aliança dos Povos da Floresta” defendia o modo de vida das populações tradicionais amazônicas, 

cuja continuidade dependia da conservação da floresta, e estava ameaçada pelo desmatamento e a 

exploração predatória de seus recursos naturais, impulsionada principalmente pela abertura de grandes 

rodovias (Belém–Brasília, Transamazônica, Cuiabá–Porto Velho–Rio Branco, Cuiabá-Santarém) e pela 

abertura de pastagens destinadas às grandes fazendas de agropecuária, e a consequente migração de 

milhares de colonos e agricultores para a região amazônica” (SANTILLI, 2005, p.12). 
15

 “O socioambientalismo foi construído a partir da ideia de que as políticas públicas ambientais devem 

incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. 

Mais do que isso, desenvolveu-se a partir da concepção de que, em um país pobre e com tantas 

desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a sustentabilidade 
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valores como “justiça social e equidade” buscou promover políticas públicas que 

envolvessem as “comunidades locais”, a “diversidade social e a consolidação dos 

processos democráticos no país, como a ampla participação social na gestão ambiental”. 

(SANTILLI, 2005, p. 14) 

 A inclusão da perspectiva socioambiental as medidas governamentais propiciou 

um ambiente favorável à criação, em 1990, “das primeiras reservas extrativistas” (que 

serão discutidas posteriormente) e oportunizou algumas ações como: “o bem-sucedido 

movimento de resistência à construção da primeira barragem do Complexo Hidrelétrico 

do Xingu”, chamada de Kararaô (Belo Monte) que resultou no “histórico Encontro dos 

Povos Indígenas do Xingu” (mais conhecido como Encontro de Altamira), “o 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)”, no qual através de uma aliança 

estratégica questionou os “impactos sociais e ambientais provocados por barragens e a 

necessidade de uma busca de alternativas à política energética e à utilização de recursos 

hídricos” e ainda “o processo que culminou na elaboração de uma proposta de política 

pública de financiamento e incentivo rural, de base socioambiental, denominada 

Programa de Desenvolvimento Sustentável da Produção Familiar Rural da Amazônia 

(Proambiente).” (SANTILLI, 2005, p.17-19) 

 Em 1986 a IUCN publicou o “Manual para Manejo de Áreas Protegidas nos 

Trópicos” que “apresentou a preocupação com as populações nativas dentro dos 

parques, como também fez recomendações de como incorporá-las nas unidades de 

conservação” (DIEGUES, 2001, p.101). Em continuidade, a ONU em 1987 elaborou o 

Relatório Brundtland
16

 (ou Nosso Futuro Comum) com a finalidade de alertar para o 

esgotamento dos recursos naturais ameaçados pelo modo de produção e de vida 

                                                                                                                                                                          
estritamente ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, ecossistemas e processos ecológicos – 

como também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir também para a redução da pobreza e das 

desigualdades sociais e promover valores como justiça social e equidade. Além disso, o novo paradigma 

de desenvolvimento preconizado pelo socioambientalismo deve promover e valorizar a diversidade 

cultural e a consolidação do processo democrático no país, com ampla participação social na gestão 

ambiental.” (SANTILLI, 2005, p.15) 
16

 “O relatório foi coordenado pela então primeira ministra da Noruega (Gro Brundtland, diretora da 
Organização Mundial de Saúde), razão pela qual ficou conhecido como “relatório Brundtland.” 

(SANTILLI, 2005, p.11). O relatório ECM, segundo Simon (2003), destacou-se pela sua 

representatividade: foi elaborado a partir da consulta de 450 órgãos governamentais e organizações 

conservacionistas, além de mais de cem países membros da IUCN. Para a autora a importância do ECM 

foi destacar que a conservação é resultado de práticas polivalentes e multidisciplinares aplicadas em 

vários setores, tais como a pesca, a agricultura, a silvicultura e outros, garantindo seu uso permanente e, 

portanto, também o desenvolvimento humano. O reflexo desta nova postura foi o deslocamento de uma 

determinada concepção que entendia que a criação de áreas protegidas era o mais importante, senão único 

caminho para a conservação da natureza. A partir deste momento, ela passa a ser buscada em diferentes 

atividades e esferas da vida social. (FERNANDEZ, 2009, p.47-48) 
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promovidos pelo desenvolvimento, assim como promoveu as 109 recomendações 

estabelecidas pela Conferência de Estocolmo e, por fim, pela primeira vez e com a 

prerrogativa de solução, promoveu o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

entendido como “aquele que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias 

necessidades”, a partir de “três componentes fundamentais: proteção ambiental, 

crescimento econômico, e equidade social”. (SANTILLI, 2005, p.12)  

 A apreensão das questões socioambientais empreende o “aperfeiçoamento” das 

estratégias do sistema capitalista a partir da inclusão da dimensão cultural ao discurso 

do desenvolvimento, que passam a incorporar ideologias como bem estar social, 

igualdade e liberdade (valores tipicamente ocidentais) a setores-chaves da economia 

(educação, comunicação, trabalho, tecnologia, etc.). Esta estratégia permitiu ao 

desenvolvimento econômico infiltrar-se em sociedades pré-capitalistas como 

desenvolvimento cultural. (RIST, 2000, p.133). 

 Ribeiro (2008, p.117) defende que a inclusão da dimensão cultural as estratégias 

expansionistas do capitalismo desenvolvimentista estão relacionadas às ideologias e 

utopias do poder. 

“Elas expressam disputas sobre interpretações do passado (ideologia) 
ou do futuro (utopia), e lutam para instituir hegemonia estabelecendo 
certas visões retrospectivas ou prospectivas como a verdade, como a 

ordem natural do mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, o 
desenvolvimento como um sistema de crenças tem sempre sido 
marcado por leituras particulares do passado e por formulações sobre 
o futuro em escala global.” (RIBEIRO, 2008, p. 117) 

 

 Esse sistema de crenças é fortalecido pelo jogo linguístico das conotações 

substantivas que a noção de desenvolvimento incorpora quando se intitula 

“desenvolvimento cultural ou regional" (posteriormente desenvolvimento humano e 

desenvolvimento sustentável) ajustando o sistema para a crença no “mito” da 

maleabilidade do desenvolvimento e no seu poder de se adaptar à todas as formas 

possíveis de cultura. 

 Rist (2000, p.147) associa o mito do desenvolvimento proposto pela perspectiva 

ocidental ao caráter religioso, conforme a teoria de Durkheim que diz que toda religião 

constitui um sistema de crenças que implica práticas obrigatórias, não porque os 

indivíduos que compartilham desta crença acreditem na eficiência desta, mas porque 

cada um crê que todos os demais acreditam.  Ribeiro (2008, p.109) também faz uma 
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analogia à permissividade que o desenvolvimento fomenta na disseminação do sistema 

capitalista à adoração e devoção, típicas dos sistemas religiosos. 

“Inspirado pelo conhecido argumento de Durkheim segundo o qual 
religião é a sociedade adorando a si própria, entendo desenvolvimento 
como a expansão econômica adorando a si mesma. Isso significa que 
precisamos conhecer o sistema de crença que subjaz a essa devoção 
assim como as características do campo de poder que a sustenta.” 
(RIBEIRO, 2008, p. 109) 

 

 Em 1988 a IUCN publica “From Strategy to Action, ao mesmo tempo em que 

este documento deu “ênfase a proteção da diversidade biológica e genética”, também 

destacou a importância da compreensão da ciência das relações sustentáveis 

estabelecidas entre as populações tradicionais e os ecossistemas habitados e 

recomendou o incentivo aos sistemas tradicionais de manejo. No entanto, evitou 

polêmica ao não tratar dos aspectos relacionados às comunidades existentes em 

unidades de conservação (DIEGUES 2001, p.101). Mantendo ainda a mesma estratégia, 

em 1991 a IUCN em parceria com o PNUMA e a WWF publicou o documento “Cuidar 

la Tierra” tratando da temática das populações tradicionais e dos seus direitos sobre os 

territórios que ocupam (FERNANDEZ, 2009, p.49). 

 No ano seguinte, em 1992 ocorreu o Quarto Congresso Mundial de Áreas 

Protegidas, em Caracas na Venezuela.  A sugestão para que um país na América Latina 

sediasse o Congresso seguiu as recomendações realizadas durante o Terceiro 

Congresso, que considerou necessária a maior participação dos países em 

desenvolvimento e ainda coincidiu com o milésimo aniversário da viagem de Cristovão 

Colombo para as Américas, tornando-se mais um chamariz para as questões do 

continente americano (MCNEELY & MILLER, 1984, p.775 apud SOUZA, 2013, 

p.141). A partir deste encontro nota-se efetivamente o reconhecimento de outras 

categorias pelas políticas de área de proteção ambiental, inclusive sugestivamente o 

Congresso passa a ter incluído em seu nome o termo “Áreas Protegidas” 
17

. Ainda que, 

a corrente conservacionista também tenha mantido a sua presença ideológica a partir da 

sugestão da inclusão do termo “Parques para a Vida”.  

                                                           
17

 “O primeiro título da Comissão da IUCN sobre o tema foi a Comissão Internacional de Parques 

Nacionais, mais tarde Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas, agora Comissão Mundial de 

Áreas Protegidas. O título dos congressos de 1962 e 1972 foi Conferência Internacional sobre Parques 

nacionais, e o evento de 1982 foi chamado de Terceiro Congresso Mundial de Parques Nacionais, que em 

1992 foi intitulada Quarto Mundo Congressos de Parques Nacionais e Áreas Protegidas.” (SOUZA, 2013, 

p. 141) 
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  Curiosamente, no mesmo encontro em que há certa abertura para a discussão 

das questões sociais demandadas por comunidades tradicionais e rurais, também há a 

presença de novos atores, como proprietários de terras, bancos, o setor privado, etc., que 

buscam se apropriar dos assuntos e das perspectivas sociais assimilando-as como novas 

oportunidades de mercado. 

 Cabe ressaltar, que este congresso foi financiado por uma parceria estabelecida 

entre as fundações privadas e os governos, de modo que aos delegados inclusive 

consideraram a possibilidade de realizar os encontros em intervalos menores do que dez 

anos, como de fato ocorreu na Colômbia em 1997 e na Austrália em 1998. (SOUZA, 

2013, p. 144). A presença destes novos atores no Congresso, que antes se limitavam a 

representantes estatais, incutiu perspectivas e valores mercadológicos ao debate 

científico e político sobre meio ambiente. 

“A governança das áreas protegidas por múltiplos atores, 
característica do novo paradigma, dialoga com o que Giddens (2001) 
chamou de “terceira via”. Na concepção de Giddens, as opções de 
projeto oferecidas pelas duas posições políticas rivais – governo e 
mercado – eram monísticas, ou seja, queriam que ou o governo ou o 
mercado servisse como um meio de coordenar o domínio social. 

Outras alternativas mais recentes têm se voltado para a comunidade ou 
sociedade civil como as fontes definitivas de coesão social. Contudo, a 
ordem social, a democracia e a justiça social não podem ser 
desenvolvidas no contexto em que um desses conjuntos de instituições 
é dominante (GIDDENS, 2001). Ao trazer o debate para a 
conservação da natureza, que também conta com a influência do 
governo, do mercado e da sociedade civil em sua governança, um 

equilíbrio entre os diferentes grupos nos níveis global, regional, 
nacional e local é necessário para que se sustente um modelo efetivo. 
Tal ponto de vista é descrito por Anthony Giddens como pluralismo 
estrutural.” (SOUZA, 2013, p.163) 

 

 Assim, se o fim dos governos ditatoriais permitiu mudanças políticas e 

econômicas “que incluíram uma redefinição do conceito de segurança nacional por 

meios econômicos e ambientais, e não mais militaristas”, os paradigmas ambientais 

prosseguiram atrelados ao conservacionismo, embora revestidos por uma imagem de 

paz e de sustentabilidade. De forma que as relações entre as nações do Norte e Sul não 

apresentaram grandes mudanças, as nações desenvolvidas mantiveram o 

comportamento não recíproco com as nações em desenvolvimento impondo medidas 

protecionistas e discriminatórias, comprometendo a capacidade desses países de 

promover “programas de desenvolvimento social e econômico.” (MCNEELY, 1993, 

p74).  Logo, ainda que o modelo moderno considerasse a inclusão da participação das 

populações em desenvolvimento ao debate e a esfera de decisão, foi mantida a antiga 
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lógica que imputa a estas mesmas populações o preço das mazelas sociais e econômicas 

em prol da conservação ambiental.  

 A inclusão destes países aos Congressos também pode se compreendida como 

uma necessidade gerada pela grande crise econômica ocorrida na década de 80 (a 

década perdida), uma vez que a recessão dificultou o financiamento internacional para a 

criação de novas áreas protegidas e muitas vezes a manutenção das áreas já criadas e 

estabelecidas, esta situação deu origem ao termo “Parque de Papel”. (SOUZA, 2013, p. 

146)  

 Analisado através do viés da participação e inclusão popular, este Congresso 

sem dúvida representou um grande avanço, principalmente em relação às técnicas de 

manejo ambiental que passam a recomendar que “o uso da terra, seja em ambientes 

urbanos ou rurais, deveria ter um papel no incremento de recursos, tanto humanos como 

ecológicos”. Assim, no intuito de promover o entendimento da importância das 

consultas públicas, ficou recomendado que o “novo planejamento regional” deveria 

responder além das três questões básicas ligadas ao desenvolvimento econômico como: 

“Quais recursos estão disponíveis para promover a qualidade de vida?, Como eles 

podem ser explorados? e Para quem?”), o questionamento “Quem decide?” (SOUZA, 

2013, p.162), com o objetivo de “reforçar a associação de questões sociais e econômicas 

ao manejo da biodiversidade” e destacar a importância da garantia dos direitos 

individuais e da participação popular nas tomadas de decisão. (MCNEELY, 1993).   

 As questões sociais foram abordadas a partir de muitos aspectos relacionados a 

comunidades tradicionais, como a “compreensão do contexto cultural”, “um maior 

poder de resposta aos seus interesses, aspirações e necessidades” e por fim, a 

“valorização do conhecimento tradicional como um meio de assegurar uma participação 

mais próxima desses povos no estabelecimento e manejo das áreas protegidas”. Essas 

abordagens permitiram reconsiderar as antigas recomendações que orientavam a 

remoção dessas comunidades de áreas de proteção para uma nova orientação que passa 

a considerar no zoneamento das áreas protegidas as formas de manejo praticadas pelas 

comunidades tradicionais locais e ainda, recomendou que os governos garantissem a 

estas comunidades o direito de propriedade dos seus territórios caso coincidam com as 

áreas protegidas. (MCNEELY, 1993, p. 82 apud SOUZA, 2013, p.152) 

 No entanto estas recomendações foram realizadas tardiamente, os conflitos já 

haviam se estabelecido. Muitas comunidades tradicionais foram removidas para áreas 

que não possuíam atributos ambientais necessários as suas práticas culturais 
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impossibilitando a ressignificação de suas tradições. E ainda, as ideias preservacionistas 

e conservacionistas se tornaram enraizadas de tal forma que passaram a ser concebidas 

como ideologia pelos órgãos ambientais, assim como em certa medida, pelo mercado, 

pela mídia e pelos frequentadores das áreas preservadas. (SOUZA, 2013, p. 152) 

 E embora, em Caracas tenha sido reconhecido às limitações e prejuízos do 

paradigma clássicos para o modo de vida dessas populações, muitos congressistas ainda 

assim mantiveram a postura conservacionista e alertaram a comunidade científica para o 

risco de generalizar o entendimento que defendia que “toda interação entre 

comunidades tradicionais e ambientes naturais era harmônica”, o que “acabou gerando 

uma falta de consenso quanto à presença de populações em parques nacionais e demais 

áreas de proteção mais restrita” e contribui para o “clima de desconfiança entre os 

ambientalistas mais puros”. (SOUZA, 2013, p.153) 

 A corrente que reconheceu a importância dos saberes tradicionais defendia que 

estes “eram mais relevantes para conservação do que as informações exógenas”, pois os 

“impactos do crescimento da população pobre sobre as áreas protegidas” seriam 

“pequenos se comparados aos impactos do ritmo de consumo das populações ricas”. 

Este reconhecimento foi reflexo da “Convenção 169 da OIT dos Direitos dos Povos 

Indígenas e a Declaração Interamericana sobre os Direitos dos Povos Indígenas” que 

impuseram aos governos mudanças na forma de abordar as áreas protegidas em 

territórios indígenas. Conforme exemplifica Phillips (2003), em algumas nações como 

“Nova Zelândia e Austrália”, “houve um grande movimento para transferir a 

responsabilidade da gestão, e até mesmo da criação de áreas protegidas, para as 

comunidades locais”. (SOUZA, 2013, p.154) 

 Por fim, neste Congresso foi apresentada uma definição para “população 

tradicional” ou “comunidade” como “um grupo de pessoas que conscientemente 

compartilha uma função comum ou uma ligação moral, como parentesco, ocupação, 

local de residência e religião” (MCNEELY, 1993, p 83). Embora esta definição seja 

vaga, significou o reconhecimento dessas comunidades nesta esfera de debate e 

promoveu a educação ambiental como agente transformador. 

 Desde então, a importância da transversalidade da educação ambiental para além 

da escola, alcançando as estruturas da organização política e econômica, passou a ser 

reconhecida como uma ferramenta para a promoção de uma nova percepção a respeito 

dos conflitos políticos de origem ambiental. (MCNEELY, 1993, p.95 apud SOUZA, 

2013, p.155) 
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“Esta perspectiva, que abre espaço para um futuro de mais diálogo e 
menos embate entre grupos de interesses distintos, considerou que 
compromissos frutos da resolução de conflitos tendem a ser melhores 
para as questões ambientais do que a imposição de decisões que 
dificilmente serão respeitadas. Premissa que reforça a 
complementaridade entre os modelos clássico e moderno de 

conservação como um caminho mais promissor do que a simples 
imposição de um ao outro.” (SOUZA, 2013, p. 155) 

 

 Esta movimentação tem seu ápice em 1992, na Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD, também conhecida como 

Rio-92 ou ainda Conferência de Cúpula da Terra. Esta reunião foi significativa em 

relação à representatividade internacional, dos 178 países participantes estavam 

presentes 114 Chefes de Estado, o que permitiu uma discussão a nível nunca antes 

ocorrido da qual resultaram a Convenção sobre Mudanças Climáticas – CMC, a 

Convenção sobre Diversidade Biológica – CB, a Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – Carta de Princípios pela preservação da vida na Terra, a 

Agenda 21 e os meios para sua aplicação e a Declaração de Florestas. Destaca-se, que 

em paralelo as reuniões do Congresso, ocorreu também um workshop elaborado pelo 

governo brasileiro que deu origem a Carta Brasileira para a Educação Ambiental. A 

CNUMAD cumpriu seu objetivo no estabelecimento de acordos internacionais sobre o 

clima e a biodiversidade e deu continuidade a política de conciliação entre conservação 

e desenvolvimento a partir de conceitos como, desenvolvimento sustentável e segurança 

ambiental. 

 Tanto a Convenção da Diversidade Biológica (Artigo 8°, em especial letra J) 

como a Agenda 21 (Capítulo 26) e a Declaração do Rio (Princípio 22) reconhecem que 

os povos indígenas e as comunidades locais residentes em áreas de preservação 

ambiental possuem um papel vital no gerenciamento ambiental dos recursos naturais em 

virtude de seus conhecimentos e práticas tradicionais de interação com meio, e por isso 

recomendam o reconhecimento dessas identidades culturais e de seus direitos pelos 

Estados Nacionais. Neste sentido, passou-se a reconhecer nas formas de manejo ou uso 

dos recursos ambientais por esses povos, práticas de sustentabilidade ecológica
 
 de 

grande interesse científico para a conservação ambiental e para o desenvolvimento 

atrelado cada vez mais ao sentido de sustentabilidade. 

 Posteriormente, na 19ª Assembleia-Geral da IUCN (Buenos Aires/Argentina, 

1994) são reconhecidos os documentos da Rio-92 e Convenção 169 sobre indigenous 

and tribal peoples da Organização Internacional do Trabalho, resguardando o direito 
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dos povos a partir da defesa da autonomia territorial e da autodefinição como critério 

legítimo de pertencimento. 

 A partir de 1999, a IUCN e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, sigla em 

inglês) iniciaram um trabalho colaborativo que resultou na publicação, no ano seguinte, 

de cinco princípios e diretrizes sobre indigenous and traditional peoples em áreas de 

preservação ambiental a partir do qual a população local passa ser inserida na gestão das 

unidades, a saber: 

“1) a relação entre a natureza e os conhecimentos tradicionais como 
reflexo de práticas sustentáveis de usos dos recursos; 2) os acordos da 

gestão das APs baseados no respeito aos direitos ao uso tradicional 
dos recursos e na responsabilidade pela conservação por esses povos; 
3) interesse mútuo (gestão e povos) pautado pelos princípios da 
descentralização, participação, transparência e prestação de contas 
(accountability, em inglês); 4) benefícios compartilhados completa e 
equitativamente; 5) direitos desses povos são, frequentemente, uma 
responsabilidade internacional”(BELTRÁN, 2000 apud CALEGARE, 
HIGUCHI & BRUNO, 2014, p. 117).  

 

 Em 2002, dez anos após a realização da ECO-92, as Nações Unidas realizaram 

em Johannesburgo na África do Sul, a Cúpula Mundial sobre desenvolvimento 

sustentável ou a Rio+10. Foram produtos deste encontro o Plano de Ação, contendo 

metas e ações de forma ampla e generalizada, e a Declaração de Johannesburgo (ou 

Declaração Política) para o desenvolvimento sustentável com o objetivo de reafirmar as 

metas de Agenda 21. Todavia como não foram propostas novas metas ou prazos neste 

encontro “o sentimento geral das organizações ambientalistas” “foi de não houve 

qualquer avanço em relação aos documentos assinados durante a ECO-92”. 

(SANTILLI, 2015, p.25) Os grandes “vilões” apontados como responsáveis pelo 

fracasso das negociações durante a Rio + 10 foram os países do grupo conhecido como 

JUSCANZ (Japão, EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia).” (SANTILLI, 2015, 

p.25) 

 Em 2003, ocorreu, o quinto Congresso Mundial de Parques da IUCN na cidade 

de Durban, capital da África do Sul, sendo a reunião mais expressiva em relação ao 

número de participantes (um público de mais ou menos 3 mil participantes)  e 

representação de  países (160 no total) sinalizando a tendência mundial de uma 

conservação mais inclusiva e participativa.  Este encontro foi memorável devido à 

“inclusão de mais de 11,5 % das terras do planeta dentro das áreas protegidas, 

superando a meta estabelecida em Caracas, que era de 10% até o ano 2000”. O tema que 

inspirou o congresso: “Benefícios mais além das fronteiras” foi um apelo aos delegados 
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para que “ampliassem suas ações e percepções para além de suas fronteiras e coletivos a 

fim de atingir a comunidade com um todo”.  O ex-presidente Mandela destacou três 

temas que “permearam todo o congresso: as associações entre todos os segmentos 

interessados, o combate à pobreza e o envolvimento da juventude”. Destaca-se para o 

interesse deste estudo o papel dado às organizações compreendidas como “a chave de 

um futuro sustentável para as áreas protegidas.” (SOUZA, 2013, p.174). 

 Superadas as metas estabelecidas em Caracas, Durban representava o momento 

de estabelecer novas metas em relação aos seguintes temas:  

“divisão equitativa dos benefícios materiais e não materiais das áreas 
protegidas; cogestão; associações entre governo, agências, 
organizações da sociedade civil e comunidades locais e uso da 
tecnologia e ciência para determinar quais são os locais de alta 
prioridade para a ampliação do sistema de áreas protegidas”. 
(SOUZA, 2013, p 176) 

 

  Estes temas conduziram a reavaliação das categorias das áreas de proteção 

ambiental para categorizações mais flexíveis em relação a atividades de extração de 

recursos. A pressão da mineração provocou o movimento de inclusão e ordenamento 

legal dessas atividades através de estudos sobre “compensação” e “compromissos” e o 

desenvolvimento de acordos sobre princípios quando a atividade afetasse áreas 

protegidas (IUCN, 2005). Portanto, a flexibilização das categorias de conservação seria 

consequência mais da presença e pressão das indústrias para legislar sobre o conflito de 

uso, trazendo a realidade ao debate ao invés da ilegalidade, do que do reconhecimento, 

ainda que considerável, do direito a cogestão por indigenous and traditional peoples.   

 Estas considerações resultaram em uma nova classificação das categorias, 

conforme o quadro abaixo: 

Categoria        Descrição   

I a  Reserva Natural Estrita Voltada para a ciência. 

Ib Área de Wilderness 
Manejada com foco na proteção da 

wilderness. 

II Parque Nacional 

 

Manejada para a proteção do ecossistema 

e recreação. 

III Monumento Natural 

. 

 

 Manejada, principalmente, para a 

conservação de características naturais 

específicas. 

IV Área de manejo de habitat/espécie 
Conservada, principalmente, por meio de 

intervenções de manejo. 

V Paisagem Protegida 

 

Manejada, principalmente, para 

conservação de paisagens terrestres e 

marinhas e para recreação. 

VI Área Protegida de Recursos Manejados Manejada, principalmente, para o uso 



36 
 

 

 sustentável dos ecossistemas naturais. 
 Tabela 2: As 7 categorias propostas na Conferência de Durban (Fonte: Guidelines for Protected Area 

Management Categories) (IUCN, 1994, apud SOUZA, 2013, p. 180) 

 

  O protagonismo dado aos indigenous peoples and local communities na gestão 

deu-se a partir do reconhecimento dos direitos consuetudinários e territoriais destes 

povos e resultou em 2004 no lançamento de um documento que incluiu este 

reconhecimento promovendo novas formas de gestão de área ambientais, a saber: APs 

cogeridas (gestão compartilhada) e de CCAs
18

 (áreas conservadas por comunidades), 

ambas baseadas no direito de indigenous peoples, local communities e de mobile 

indigenous peoples. 

 O advento da inclusão desses povos na gestão das áreas nas categorias V e VI, 

manifestou a necessidade de capacitar as comunidades e os gestores “para melhor 

compreensão dos assuntos socioeconômicos”, “o que incluía as relações de poder, os 

conflitos de valores e as ameaças sociais” (IUCN, 2005 apud SOUZA, 2013, p.191). A 

cogestão entre grupos com interesses diversos embutia o risco da não compreensão por 

parte de muitos desses atores dos valores culturais e espirituais dados pelos indigenous 

peoples, local communities e de mobile indigenous peoples aos recursos naturais,o  que 

poderia repercutir em falta de apoio público ou mesmo político devido ao 

estranhamento cultural manifestando mais uma necessidade, a de investimentos na 

educação com enfoque ambiental. 

 O termo “governança pública”
 19

 passa a ser aplicado como referência para: 

“transparência na prestação de contas”; “tratamento justo das preocupações sociais”; 

“distribuição equitativa dos custos e benefícios da conservação”; “visão estratégica e 

efetividade na gestão”, envolvendo os “organismos de Estado e distintos atores sociais, 

como proprietários privados, comunidades locais, e o setor industrial, no exercício da 

autoridade, responsabilidade e prestação de contas (IUCN, 2005)”, considerando as 

                                                           
18

 “ACCs são ecossistemas naturais e modificados que possuem valores significativos em relação à 

biodiversidade, serviços ecológicos e valores culturais, conservadas voluntariamente por comunidades 
indígenas e locais por meio do direito consuetudinário e outros meios eficazes [...] As ACCs existem 

muito antes da criação das áreas protegidas formais e suas origens estão embasadas em meios de gestão 

de recursos de propriedade comunitária. Seus objetivos e motivações incluem meios de subsistência, 

funções ecológicas, a auto-potenciação, os valores culturais, a proteção contra forcas destrutivas e a 

preocupação com a vida selvagem e a biodiversidade (IUCN, 2005, p. 41 apud SOUZA, 2013, p.185-186) 
19

 “Na Conferência das Partes 7 (COP, sigla em inglês) da CDB (Kuala Lumpur/Malásia, 2004), pela 

decisão VII/28, se criou um Programa de Trabalho sobre APs (POW, sigla em inglês), com participação 

da IUCN e outras entidades, tais quais representantes de indigenous peoples and local communities. Uma 

das linhas de ação do POW era “governança, participação, equidade e repartição de benefícios”, que 

aponta para a cogestão das APs com indigenous peoples e local communities, e reconhecimento das 

CCAs como categoria (CBD, 2004).” (CALEGARE, HIGUCHI & BRUNO, 2014, p. 118). 
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divergências entre “os pontos de vista ocidentais e os das sociedades tradicionais no que 

diz respeito à tomada de decisão”. (SOUZA, 2013, p. 193) 

 Destaca-se, principalmente devido ao objeto de estudo desta pesquisa, que 

durante este Congresso foram retomados os debates em relação à proteção aos 

ecossistemas de água doce e marinhos. Em relação às áreas marinhas foi discutida a 

necessidade de serem criadas estratégias para a proteção dos lugares de desova de 

animais ameaçados pela pesca indiscriminada e, por conseguinte da promoção da gestão 

sustentável da pesca. Em relação às áreas de água doce deu-se destaque a necessidade 

de criação de “um sistema de proteção eficiente” para a “gestão integral de bacias 

hidrográficas.” (SOUZA, 2013, p.189)  

 Finalmente, em 2008 a IUCN publica as “novas diretrizes para aplicação das 

categorias de gestão das APs”, com a “formação de uma matriz entre as categorias de 

gestão (I.a, I.b, II, III, IV, V, IV) e os quatro tipos de governança: pelo governo, 

compartilhada, privada, por povos indígenas e comunidades locais. (CALEGARE, 

HIGUCHI & BRUNO, 2014, p. 119). Em 2009, na  64ª Sessão  da Assembleia-Geral 

das Nações Unidas, foi aprovada a proposta brasileira para que o estado do Rio de 

Janeiro sediasse a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20) 

 Em 2010, na COP 10 da CDB (Nagoya/Japão, 2010), foi aprovado o Plano 

Estratégico de Biodiversidade
20

 2011-2020 (lançado na Rio+20 em 2012), com 20 

metas distribuídas entre 5 objetivos (A; B; C; D; E; F) a serem alcançados, das quais 

destaca-se a meta 18 do Objetivo Estratégico E:  Aumentar a implementação por meio 

de planejamento participativo, gestão de conhecimento e capacitação.  

 A última Conferência a ser analisada neste trabalho ocorreu em junho de 2012 

na cidade do Rio de Janeiro, A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

                                                           
20

“Durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10), realizada 
na cidade de Nagoya, Província de Aichi, Japão, foi aprovado o Plano Estratégico de Biodiversidade para 

o período de 2011 a 2020. Este plano, que prevê um quadro global sobre a diversidade biológica, busca 

estabelecer ações concretas para deter a perda da biodiversidade planetária. O plano serve de base para 

estratégias do sistema das Nações Unidas e todos os outros parceiros envolvidos na gestão da 

biodiversidade e desenvolvimento de políticas. No processo de elaboração deste plano, o Secretariado da 

CDB propôs que fosse estabelecido um conjunto de metas, objetivos de médio prazo, que foram 

materializados em 20 proposições. Denominadas de Metas de Aichi para a Biodiversidade, estas 

proposições são todas voltadas à redução da perda da biodiversidade em âmbito mundial. As Partes da 

CDB, 193 países (incluído o Brasil) e a União Europeia, se comprometeram a trabalhar juntas para 

implementar as 20 metas até 2020” http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28727-o-que-sao-as-

metas-de-aichi/ (Acesso: 26/05/2018) 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28727-o-que-sao-as-metas-de-aichi/
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28727-o-que-sao-as-metas-de-aichi/


38 
 

 

Sustentável, que ficou conhecida como Rio+20 por ter sido realizada 20 anos após a  

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio-92.  

 O objetivo deste encontro foi discutir os rumos do desenvolvimento sustentável 

para os próximos 20 anos. A Conferência teve dois temas principais “a economia verde 

no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura 

institucional para o desenvolvimento sustentável”. A Rio+20 foi divida em três 

momentos, III Reunião do Comitê Preparatório onde foram realizadas as negociações 

para os documentos adotados na Conferência, do encontro Diálogos para o 

Desenvolvimento Sustentável e, por fim, do Segmento de Alto Nível da Conferência 

com a presença de diversos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros das 

Nações Unidas. 

 Destaca-se que foi a partir da Rio+20 que a proposta de criação da Reserva 

Extrativista Marinha de Itaipu (Resex Itaipu)  ficou mais próxima de se tornar realidade. 

Na época fazia 15 anos que os pescadores artesanais de Itaipu e de Piratininga 

pleiteavam a instauração de uma reserva extrativista na área.  A proposição foi reaberta 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável quando Carlos 

Minc, na época Secretário Estadual do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, sinalizou 

durante o encontro apoio para implantação da unidade da conservação às lideranças 

presentes (atualmente o Conselheiro Pescador Representante de Itaipu - filho e neto de 

pescadores tradicionais de Itaipu - e  o Conselheiro Pescador Representante da 

Sociedade Civil dos pescadores de Itaipu, ambos foram integrantes da comissão de 

planejamento da Resex) e recomendou aos representantes do Instituto Estadual do 

Ambiente (Inea) presentes na reunião que orientassem e apoiassem a comunidade 

pesqueira na solução dos imbróglios e efetivação da Resex. 

“De acordo com o diretor de biodiversidade e áreas protegidas do 
Inea, André Ilha, o processo de criação da Resex encontrou vários 
obstáculos no passado, mas, apesar de ainda receber críticas, está mais 
maduro: — As discussões foram retomadas e o próximo passo, a 
elaboração de um abaixo-assinado, depende dos pescadores. A lei diz 
que uma Resex deve ser criada a partir da manifestação da maioria dos 

interessados. Hoje, há uma maioria. Assim que tivermos as 
assinaturas, abro um processo administrativo e partimos para a 
consulta pública. É importante que a maioria esteja a favor, mas em 
nenhum processo se consegue unanimidade.” (LÍVIA NEDER; 
THAÍS SOUSA, globo.com, reportagem, 02/12/2012)  
 

 Desta forma, é finalizado o processo proposto neste tópico de buscar 

compreender por meio dos debates e recomendações dos Congressos e Conferências, a 
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progressiva mudança de paradigma de um modelo mais clássico e conservador, 

pregoado pelas correntes preservacionista e conservacionista, a um modelo 

compreendido como moderno difundido principalmente no Brasil pela corrente 

sociambientalista, que se integra gradualmente ao processo jurídico brasileiro 

possibilitando campus jurídico para a instauração das reservas extrativistas. 

 

 1.2 Leis ambientais brasileiras e a instauração das Reservas Extrativistas 

 As primeiras leis brasileiras de cunho ambiental possuíam um caráter 

preservacionista e por isso, eram orientadas à proteção ambiental e a regulamentação do 

uso dos recursos ambientais, como por exemplo, o Decreto 24.643/34 que instituiu o 

Código das Águas (revogado em grande parte pela Lei 9433/97) e o Decreto 33.793/34 

que promulgou o primeiro Código Florestal, editado em 1965 pela Lei 4.771(editado 

novamente em 2012 pela lei 12.651), ambas as leis tinham como prioridade regular o 

uso público e proteger os recursos naturais compreendidos como patrimônio da união. 

 Entre os anos 1964 e 1984 o regime militar institui uma forte repressão política a 

organização pública e aos movimentos sociais, desmobilizando muitas esferas de debate 

político, inclusive na área ambiental
21

.  Esta época também ficou marcada por fortes 

intervenções paisagísticas provocadas por grandes obras que foram realizadas sem 

nenhuma discussão ou avaliação prévia dos possíveis impactos ambientais que 

poderiam gerar. Em contrapartida, neste período também foram criadas muitas áreas de 

proteção ambiental, talvez como uma forma de compensar os possíveis danos que estas 

obras poderiam causar e ainda atenuar os ânimos dos ambientalistas. 

 Nesta lógica, em 1967 foi criado por meio do Decreto Lei 289 o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal-IBDF, com a finalidade de formular a política 

florestal, assim como “orientar, coordenar e executar ou fazer executar as medidas 

necessárias à utilização racional, à proteção e à conservação dos recursos naturais 

renováveis e ao desenvolvimento florestal do País” e em 1967 a Lei 5.197 que 

sancionou a proteção à fauna. O IBDF foi instituído como uma autarquia federal 

integrante da administração descentralizada do Ministério da Agricultura, sua criação 
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 “Vale registrar a criação, em 1971, de uma das mais importantes organizações ambientalistas 

brasileiras: a Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural (Agapan), liderada por José 

Lutzenberger, ambientalista de fama internacional, que apresentou as denúncias contra os riscos para o 

meio ambiente e a saúde humana da utilização excessiva de agrotóxicos na agricultura, que culminaram 

com a aprovação, no Rio Grande do Sul, em 1983, da primeira lei estadual que regulamenta o uso de 

agrotóxicos. (Um ano depois, em 1984, Santa Catarina, Paraná e São Paulo aprovaram leis estaduais 

semelhantes, mas a lei nacional de agrotóxicos só foi aprovada em 1989, seis anos após a lei gaúcha)” 

(SANTILLI, 2005, p.9). 
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extinguiu o Conselho Florestal Federal, o Instituto Nacional do Pinho e o Departamento 

de Recursos Naturais Renováveis do Ministério da Agricultura. 

 Em 1973 foi instituído pelo Decreto 73.030 o primeiro órgão ambiental 

brasileiro, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), um reflexo das 

recomendações realizadas em 1972 na Conferência de Estocolmo
22

 aos países membros. 

(SANTILLI, 2005, p.10) A SEMA foi implantada no âmbito do extinto Ministério do 

Interior, assim como o Projeto Rondon, as Superintendências Estaduais, algumas 

empresas públicas como o Banco Nacional de Habilitação, entre outras empresas de 

sociedade mista. Este Ministério foi criado na época pelo presidente Castelo Branco e 

tinha como competência promover o desenvolvimento regional, a ocupação de 

territórios, o programa nacional de habitação, entre outras que se fizessem necessária 

para promover a migração ao norte do país e ocupar terras consideradas improdutivas 

ou vazias pela lógica desenvolvimentista. 

 Nos anos 80, conforme previsto por muitos ambientalista e cientistas, a mídia e 

pesquisadores da área da saúde denunciaram que o aumento do registro de casos de 

anomalias congênitas e de abortos involuntários que estavam acometendo a população 

de Cubatão (SP) poderia estar associado à grande concentração dos poluentes gerados 

pelas indústrias instaladas na região durante a década de 70. Em virtude dessa 

calamidade e da mobilização social foi publicada a Lei nº 6.803/80, que passou a 

regulamentar o zoneamento industrial em áreas críticas de poluição e posteriormente, a 

Política Nacional do Meio Ambiente
23

 (Lei 6938) tornou legalmente obrigatório à 

avaliação de impacto ambiental e o licenciamento de atividades efetivamente ou 

potencialmente poluidoras. (SANTILLI, 2005, p.9)  

 Assim como ocorreu com a SEMA nos anos 70, a Política Nacional do Meio 

Ambiente foi submetida a lógica desenvolvimentista ao ser criada no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente (Decreto Lei 91.145/85). 

A instauração de um único Ministério para tratar de temas com abrangências muito 

distintas, ainda que complementares, sinalizava que o planejamento público se 

                                                           
22

 “Após Estocolmo, houve muita pressão da sociedade brasileira e internacional para que o Brasil fizesse 

a gestão ambiental de forma integrada. Como resposta ao compromisso brasileiro assumido junto à 

Conferência de Estocolmo, surgiu a SEMA, em 1973, que realizou, nos anos seguintes, um trabalho de 

criação e atualização do marco regulatório da área ambiental.” (IBAMA, Site, Publicado 12/01/2018)
 
 

23
 “Foi também a primeira lei a conferir legitimidade ao Ministério Público para promover a 

responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, embora só em 1985 o Ministério Público tenha 

passado a contar com um instrumento processual eficiente para responsabilizar civilmente os autores de 

danos ambientais, com a edição da Lei nº 7.347/85, que cria a ação civil pública.” (SANTILLI, 2005, p. 

10) 
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distanciava cada vez mais das recomendações do pensamento conservacionista e se 

aproximava das políticas desenvolvimentistas. Portanto, embora sua nomenclatura 

sugerisse a compatibilidade entre desenvolvimento urbano e meio ambiente em uma 

alusão ao desenvolvimento sustentável, quando se analisa suas outras competências, 

como implementar a política habitacional, a política de saneamento básico e a política 

de desenvolvimento urbano, fica evidente que o papel da política ambiental seria 

viabilizar os empreendimentos necessários para que estes objetivos fossem alcançados. 

 Ainda assim, no âmbito da conservação ambiental nos anos 80 foram publicadas 

a “Lei nº 6.902/81 que dispõe sobre a criação de estações ecológicas e áreas de proteção 

ambiental”;  a “Lei nº 7.643/87 que proíbe a pesca de cetáceos nas águas jurisdicionais 

brasileiras” provocada pela campanha SOS Baleias; a “Lei nº 7.679/88 que proíbe a 

pesca em períodos de reprodução e a Lei nº 7.802/89 que regula o uso de agrotóxicos”. 

(SANTILLI, 2005, p.10). 

 Embora tratos diferentes em relação à posse ou uso do território, a proposta das 

reservas extrativistas emergiu no contexto da luta por terra da reforma agrária, na 

tentativa de conciliar “a solução dos conflitos pela posse da terra com a gestão 

sustentável de recursos naturais”. (SANTILLI, 2005, p.95-96).  Convém esclarecer 

que esses conflitos também são em parte mais uma das consequências dos grandes 

projetos promovidos pela ditadura militar sem a devida avaliação socioambiental. A 

referência feita à parte deve-se ao fato que os projetos de povoamento na Amazônia 

começaram a ser impulsionados como propostas governistas ainda na Era Vargas (1930-

1945), movimento conhecido como Marcha para o Oeste. Mas, as intensidades das 

intervenções na paisagem se devem mesmo a “abertura das grandes rodovias (Belém-

Brasília, Transamazônica, Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco, Cuiabá-Santarém)” que 

possuíam o objetivo claro de promover a ocupação das áreas compreendidas como 

vazias e estimular “à migração de milhares de colonos e agricultores para a região 

amazônica”, com o lema “Integrar para não Entregar”. (SANTILLI, 2005, p.96) 

 Para Loureiro (2004), até esse momento a sociedade rural amazônica 
se caracterizava por uma grande fragmentação, isolamento das 
famílias e formação tardia de consciência de classe dos grupos sociais 

subordinados. Por conta disso, tais grupos se tornaram, pela ausência 
ou insuficiência de uma organização social e política concretas, objeto 
de dominação pelo Estado e pelas diversas formas do capital que se 
instalava. Essa situação começa a mudar à medida que os grupos 
sociais locais passaram a se organizar, incentivados por instituições 
como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), sindicatos e Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI). O enfrentamento imediato foi 

resultado de uma questão econômica: garantir a sobrevivência pelo 
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acesso aos recursos naturais. Em longo prazo, o enfrentamento se 
constituiu como luta política por defesa de direitos e valores 
usurpados. (CALEGARE, HIGUCHI & BRUNO, 2014, p.123) 

 

 A organização social das populações atingidas por estes processos 

expansionistas iniciou-se com “os seringueiros do Vale do Rio Acre, especialmente do 

município de Xapuri (AC), sob a liderança de Chico Mendes” (“presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, líder do Conselho Nacional de Seringueiros e um 

dos fundadores da Aliança dos Povos da Floresta”) e incorporou a luta de outras 

populações e comunidades que possuíam interesses similares em relação ao direito de 

acesso a terra e aos recursos naturais, além de outros grupos, como ambientalista e 

cientista sensibilizados pela causa. Desta forma, em 1985, ocorreu o I Encontro 

Nacional dos Seringueiros, onde se buscou soluções que conciliassem as diversidades 

socioculturais e as múltiplas formas de uso da terra. O caminho encontrado se inspirou 

“no modelo de terra indígena, em que a propriedade é da União e a posse e o uso dos 

recursos naturais é coletivo e compartilhado”, “fazendo convergir políticas públicas que 

tendem a atuar de forma divergente: reforma agrária e meio ambiente.” (SANTILLI, 

2005, p.96) 

 Em 1987, a proposta das reservas extrativistas é integrada ao Programa de 

Reforma Agrária do Incra
24

 pela Portaria 627 de 30 julho, através do Projeto Nacional 

de Assentamento Extrativista. Buscou-se uma forma de contemplar os diferenciados 

usos do território dado pelas comunidades tradicionais e ao mesmo tempo incluí-las em 

programas assistencialistas e dar acesso a financiamentos públicos.  

“Considerando que atividade extrativista afirma-se como alternativa 

para os projetos de assentamento executados pelo INCRA, de modo 

particular na Amazônia, resolve: I – Criar a modalidade de Projeto de 
Assentamento Extrativista, destinado à exploração de áreas dotadas de 
riquezas extrativas, através de atividades economicamente viáveis e 
ecologicamente sustentáveis, a serem executadas pelas populações que 
ocupem ou venham a ocupar as mencionadas áreas;  
II – Estabelecer que a destinação das áreas para tais projetos dar-se-á 
mediante concessão de uso, em regime comunal, segundo a forma 

decidida pelas comunidades concessionárias – associativista, 
condominial ou cooperativista; III – Constituir o Grupo Executivo do 
Projeto de Assentamento Extrativista, composto por um representante 
das diretorias de Assentamentos, de Planejamento Operativo e de 
Recursos Fundiários, para, sob a coordenação do primeiro, conduzir as 
atividades operativas dos Projetos dessa modalidade, ficando o Grupo 

                                                           
24

  Criado em 1970 pelo Decreto Lei 1.110, entidade autárquica, vinculada ao Ministério da Agricultura, 

com sede na Capital da República. 
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autorizado a solicitar das demais instâncias administrativas da 
Autarquia, eventual colaboração na execução de suas atividades; IV – 
Incumbir a Diretoria de Assentamentos de orçar, provisionar e 
controlar os recursos destinados ao atendimento dos Projetos de 
Assentamento Extrativista. (PORTARIA INCRA/P/Nº627 de 
30/07/1987) 

  

 A morte do seringueiro Chico Mendes em 1988 deu ainda mais visibilidade à 

causa dos seringueiros alçando muitos movimentos ambientalistas internacionais. A 

partir da visão socioambiental, esses movimentos ambientais passaram a compreender 

as comunidades tradicionais como as guardiãs das florestas. Esse processo alimentou o 

imaginário popular que passou a vincular a imagem do movimento da Aliança dos 

Povos da Floresta à questão ambiental e gradativamente desassociou o movimento da 

causa da reforma agrária. 

“A criação das reservas extrativistas se deu em um contexto político 
em que o extrativismo foi “redescoberto como uma atividade não-
predatória, uma possível via de valorização econômica da Amazônia”, 
e passou a ser exaltado como alternativa ao impacto ambiental 
devastador provocado pelos grandes projetos de colonização e 
agropecuários e pela abertura de grandes rodovias. O extrativismo, 
cuja história é indissociável da história econômica, política e social da 

Amazônia, passou a ser visto como uma atividade capaz de associar 
conservação e valorização econômica dos ecossistemas florestais.” 
(SANTILLI, 2005, p.97) 
 

 A redemocratização do regime político brasileiro e a ascensão do 

socioambientalismo são de fato reconhecidas juridicamente com a Constituição Federal 

promulgada em 1988, na qual o capítulo VI inteiro foi dedicado às questões ambientais 

e toda a Seção II do Capítulo III à cultura. 

  Na esfera infraconstitucional, em 1989 são instituídos o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
25

 (Ibama)/ Lei nº 7.735,    o Fundo 

Nacional do Meio Ambiente/ Lei n° 7.797 e ainda  foi reeditada a Política Nacional de 

Meio Ambiente/Lei 7.804  que passa a prever novos artigos relacionado as mudanças no 

clima político, entre elas as reservas extrativistas entre os seus instrumentos, conforme o 

Artigo 9°, parágrafo VI. 

 Por conseguinte, em 1990 por meio do Decreto nº 98.987 as reservas 

extrativistas foram regulamentadas e definidas como “espaços territoriais destinados à 

                                                           
25 Com a criação do Ibama foram extintos a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), a 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), a Superintendência da Borracha 
(Sudhevea). 
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exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, por 

população extrativista”, com “direito real de uso concedido a título gratuito”, desde que 

“sem prejuízo da conservação ambiental”, ficando a cargo do Ibama as 

“desapropriações que fossem necessárias”. O mesmo Decreto determinou que a 

“exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais” deveria ser 

“regulada por contrato de concessão real de uso”, por meio de um “plano de utilização” 

e “cláusula de rescisão”, geridos pelo Ibama,  instituição que na época era responsável 

por “supervisionar as áreas extrativistas e acompanhar o cumprimento das condições 

estipuladas no contrato”.    

 Portanto, a proposta de institucionalizar as Reservas Extrativistas no âmbito 

ambiental do governo apresentou-se como uma alternativa ao sistema de Assentamento 

Amazônico proposto pelo Incra. O desafio desta proposta era como incluir ao modelo de 

conservação ambiental clássico ferramentas de governança pública baseadas na 

cogestão de base comunitária. E mais ainda, como resgatar a confiança desses 

indivíduos que por tantas vezes devido ao isolamento ou mesmo ao descaso público não 

tiveram acesso a serviços básicos de cidadania (como Certidão de Nascimento, CPF, 

Identidade, Carteira de Trabalho, etc.), que foram invisibilizados pelo planejamento 

público, apartados da comunidade política e excluídos dos projetos sociais que 

deveriam promover acesso à educação, saúde, mobilidade, etc. A questão era como 

convocar estes indivíduos a participar e  compreender os códigos de arenas públicas que 

devido a todo o contexto narrado na maioria das vezes não são reconhecidos como 

legítimos pela cultura local. 

 Com a criação do Ministério do Meio Ambiente pela Lei nº 8.490/90 foi 

implementado o Projeto Resex, no intuito de “desenvolver e testar abordagens 

apropriadas de gestão social, econômica e ambiental”, baseadas no “refinamento do 

conhecimento e das práticas tradicionais das populações locais.” (LEITÃO, ALBAGLI 

e LEITE, 2002, p.25) Para esta finalidade, na primeira fase do projeto foram criadas 

quatro reservas: no Acre a Reserva Extrativista Alto Juruá (Decreto 98.863/90 e a 

Reserva Extrativista Chico Mendes (Decreto 99.144/90), em Rondônia a Reseva 

Extrativista de Rio Ouro Preto (Decreto 99.166/90) e em Amapá a Reserva Extrativista 

do Rio Cajari (Decreto federal n°.99.145/90, e modificada pelo Decreto Federal 

s/nº/97).  

 Deste projeto resultou a necessidade de ser criado um setor ou uma área 

administrativa dentro do Ibama que trata-se das especificidades das populações 
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tradicionais e do desenvolvimento sustentável. Desta forma, por meio da portaria Ibama 

n°22 de 10/02, criou-se em 1992 o Centro Nacional para o Desenvolvimento Sustentado 

das Populações Tradicionais, subordinado ao Ibama com sede em Brasília e 

representações regionais. A criação do CNTP, como ficou conhecido na área ambiental, 

objetivou alinhar as ideias desenvolvimentistas do governo e ao mesmo tempo seguir as 

orientações das Convenções Internacionais contemplando os ideais socioambientais. 

Portanto, segundo o Capítulo 2, Artigo 2°, o CNTP tinha como finalidade “promover a 

elaboração, implantação e implementação de planos, projetos e ações demandados pelas 

populações tradicionais”, e como objetivo “desenvolver estratégias e fomentar ações 

visando o desenvolvimento sustentado”. 

 Em continuidade ao pacote de medidas e políticas socioambientais, em 1997 a 

Lei 9.433 institui o Sistema Nacional de Recursos Hídricos (conhecida como Lei das 

Água), em 1998 a Lei 9.605 criou a Lei de Crimes Ambientais e, no ano seguinte  a Lei 

9795 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. 

 No ano 2000 a Lei n° 9.985 criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. O SNUC, como ficou conhecido, classificou as unidades de 

conservação em dois grupos segundo a permissão legal dada ao uso dos recursos 

naturais. As unidades classificadas como proteção integral foram categorizadas 

conforme o grau de restrição dado ao uso indireto dos recursos naturais, objetivando a 

preservação das áreas ambientais, onde a mais restrita é a Estação Ecológica; depois a 

Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural e por fim, o Refúgio de Vida 

Silvestre. Já as unidades classificadas como uso sustentável foram categorizadas 

conforme a finalidade dada ao uso dos recursos naturais são elas: Área de Proteção 

Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva 

Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e por fim,  

Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 Segundo o artigo 18 do SNUC as Reservas Extrativistas foram criadas com o 

objetivo de proteger os meios de vida e a cultura das populações tradicionais residentes 

em unidades de conservação e ao mesmo tempo assegurar a preservação dos recursos 

naturais contidos nestes territórios através do uso sustentável. Isto é, ainda que o SNUC 

tenha finalmente relativizado a preservação destas culturas com a manutenção das 

populações em seus territórios ancestrais, o uso dos recursos naturais imprescindíveis 

para a sobrevivência destes indivíduos, ainda fica submetido ao que a ciencia e, 

consequentemente, a lei compreende e determina como sustentável. Logo estas 
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comunidades continuam em relação de dependência, principalmente porque a posse e o 

domínio das terras permaneceram com o poder público, sendo concedidas as 

comunidades tradicionais apenas o uso dos recursos naturais disponíveis desde que não 

causem danos ambientais e regulados por contrato.  

 Em relação à definição de Reservas extrativista, o SNUC incorporou a definição 

dada pelo Decreto 9887/90 mantendo a mesma perspectiva do uso concedido e 

sustentável, definida segundo o Artigo 18 e no Parágrafo 1° como, 

“A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações 
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo 

e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 
animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade. § 1° A Reserva 
Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações 
extrativistas tradicionais”. 

 

 Pelo exposto, alguns atores entendem que o SNUC pode ser considerado uma 

“lei hibrida” ao abrigar as tensões entre as correntes conservacionistas e 

socioambientalistas. Esta posição causa muita polêmica, pois a maioria dos 

pesquisadores defende que o SUNC representa um avanço para as “conquistas 

socioambientais no ordenamento jurídico” (SANTILLI, 2005) a partir do momento em 

que passa a reconhecer o direito de uso das populações tradicionais dos recursos 

naturais disponíveis em seus territórios, enquadra as Reservas Extrativistas como 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável, e principalmente promove a inclusão e a 

participação social nos processos de criação, assim como nas arenas de decisão 

(SIMON, 2003) através da institucionalização dos Conselhos Deliberativos, conforme 

determina o Artigo 18, Parágrafo segundo da referida lei. 

  Entretanto, por outra perspectiva a inclusão das Resex a regulamentação do 

SNUC pode ser considerado também como restritiva ao ideal precursor do movimento 

que idealizava as Reservas Extrativistas como um tipo de reforma agrária na floresta, 

uma vez que as populações tradicionais possuem direito apenas de uso e que suas 

atividades ainda que regulamentadas por um Conselho Deliberativo constituído 

inclusive por comunitários, é de responsabilidade, na grande maioria das vezes, de 

representantes do governo e de suas instituições. E em relação à Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, ainda hoje comunidades residentes em áreas 

pertencentes a categorias deste tipo sofrem pressão para serem removidas e 

reassentadas, ou quando permitidas são obrigadas a assinar um Termo de Compromisso 
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ou um Ajuste de Conduta que estipula regras em relação ao direito consuetudinário e 

impõe limites a construções, cultivos, etc.  

 Um ponto a ser discutido, principalmente em consideração ao objeto de estudo 

desta dissertação, é que o SNUC não faz diferenciação entre modalidades de Reservas 

Extrativistas institucionalizadas na Amazônia daquelas implementadas em áreas 

litorâneas ou marinhas. De certo que a lei teve por finalidade atender as demandas e  

expectativas das populações tradicionais da região norte do país, conforme todo 

histórico relatado anteriormente. Mas, as populações tradicionais estão distribuídas por 

todo território brasileiro, de forma que a ausência na letra de lei destas diferenciações 

muitas vezes tem dificultado a compreensão por parte do poder público em atender as 

reivindicações das comunidades tradicionais localizadas em áreas marinhas, visto que 

na maioria das vezes os territórios onde essas populações residem possuem atributos 

atrativos ao capital imobiliário especulativo ou muitos conflitos de uso, já que 

costumeiramente trata-se de áreas menos isoladas devido à proximidade ao mar, 

diferentemente das comunidades localizadas no interior da Amazônia. Esta situação é 

um indicativo de que as leis, principalmente as de cunho ambiental e suas normativas 

advém da organização social, sinalizando a importância do movimento associativo 

destas comunidades em prol do reconhecimento e, ainda como fator gerador de 

mudanças. 

 Em 2002, foi publicado o Decreto 4.340 que regulamentou os capítulos IV, VI, 

VII do SNUC, mas principalmente o capítulo IV da Criação, Implantação e Gestão das 

Unidades de Conservação, que será analisado quanto a implementação dos Conselhos 

Gestores em Reservas Extrativistas no capítulo 3. Em 2006, a Lei 11.428 institui a 

proteção a Mata Atlântica e a Lei 11.284, conhecida como Lei da Gestão de Florestas 

Públicas para a Produção Sustentável, criou o Serviço Florestal Brasileiro. 

 Por conseguinte, a partir das revisões e revogações do Decreto Dezembro/2004 

(que cria a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais e dá outras providências) e do Decreto Julho/2006 (que altera a 

denominação, competência e composição da mesma Comissão), em 2007 é publicado o 

Decreto 6.040 instituindo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais no qual é apresentada a definição legal de povos e 

comunidade tradicionais definida pelo Artigo 3°, Parágrafo I como:  

“Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
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próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição.” 

 

  Esta definição conjuntamente a de Territórios Tradicionais insere uma mudança 

relativa em relação aos aspectos legais das relações territoriais, visto que no Decreto 

anterior (98987/90) esta relação se restringia à exploração autossustentável e 

conservação ambiental dos recursos. Mas, a partir o Decreto 6.040 segundo o Artigo 3°, 

Parágrafo II passa a ser compreendido como: 

“Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução 
cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 

sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, 
no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, 
respectivamente, o que dispõem os Artigos 231 da Constituição e 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais 
regulamentações”. 

 Por fim, em 2007 por meio da Lei 11.516 foi criado o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, uma autarquia federal que segundo o Artigo 1°, 

Parágrafo I e II tornou-se responsável por executar as “ações da política nacional de 

unidades de conservação da natureza” referentes “às atribuições federais relativas à 

proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades 

de conservação instituídas pela União”, como também a implantação das “políticas 

relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis”, “ao apoio ao 

extrativismo” e “às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso 

sustentável instituídas pela União”. Estas responsabilidades antes eram atribuídas ao 

Ibama, que a partir de então passou a ter seu foco de atuação em questões ligadas ao 

licenciamento, a qualidade e monitoramento  ambiental. 

 Desta forma, analisando as considerações realizadas até este momento é possível 

compreender os processos que conduziram a introdução dos ideais e valores da corrente 

socioambiental ao processo legislativo e como este conduziu a instauração da política 

pública de criação de reservas extrativistas. A próxima questão a ser conjeturada 

relaciona-se a como este processo foi assimilado pelos órgãos executivos no Estado do 

Rio de Janeiro, atualmente representando pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, o 

Inea e, finalmente, à criação da primeira Reserva Extrativista do Estado do Rio de 

Janeiro, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. 

 



49 
 

 

 1.3 Gestão Pública Ambiental no Estado do Rio de Janeiro 

 O ICN (Instituto de Conservação da Natureza) é considerado o “embrião da 

política ambiental fluminense”, advindo do IBDF (Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal) foi transferido ao Estado da Guanabara e incluído ao SSA 

(Secretaria de Abastecimento e Agricultura) quando Brasília se tornou o Distrito 

Federal. Com a fusão do Estado da Guanabara ao Estado do Rio de Janeiro, o ICN 

passou a integrar a FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente), 

sendo renomeado como DECAM (Departamento de Conservação Ambiental). “Vale 

ressaltar que tanto o Estado da Guanabara quanto o Estado do Rio de Janeiro no período 

que antecede a fusão – de 1960 até 1975 – criavam unidades de conservação
26

” e que 

“em ambos os casos, eram administradas pela SAA”, “sendo que no caso do Estado da 

Guanabara, a SAA tinha um núcleo voltado aos interesses conservacionistas, o ICN”.  

(FERNANDEZ, 2009, p. 90-92) 

 Conforme visto, o IBDF foi criado como uma autarquia federal integrante da 

administração descentralizada do Ministério da Agricultura. Depreende-se que na época 

havia o entendimento de que as áreas de proteção ambiental deveriam ser administradas 

pelos órgãos vinculados a agricultura, pois estas áreas eram compreendidas como 

estoque de recursos naturais. De tal forma que quando criado, o DECAM que na época 

era o órgão responsável pela conservação ambiental é transferido ao Novo Estado do 

Rio de Janeiro e anexado a FEEMA, com exceção da administração dos parques 

estaduais que não foi transferida e se manteve subordinada a SAA. (FERNANDEZ, 

2009, p. 92) 

 A FEEMA foi instituída em 1975, através do Decreto-Lei 39. Segundo o Artigo 

15°, a FEEMA foi criada com o objetivo de incentivar a pesquisa e realizar o controle 

ambiental, assim como estabelecer normas e padrões para a prestação de serviços com a 

finalidade de instituir a utilização racional do meio ambiente. Segundo o Parágrafo 

Único, incluiu-se entre os seus objetivos, uma preocupação destacada ao combate a 

insetos no território do Estado, visto que a Fundação ao ser criada incorporou o Serviço 

de Combate a Insetos da Divisão de Tratamento do Controle da Poluição a SANERJ, 

que anteriormente estava vinculada a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Logo, 

seguindo a lógica conservacionista dos anos 70, a FEEMA tinha funções estritamente 

                                                           
26

 “1969 Parque Estadual da Chacrinha- Estado da Guanabara; 1970 Parque Estadual do Desengano  -

Estado do Rio de Janeiro; 1971 Parque Estadual da Ilha Grande - Estado do Rio de janeiro; 1974 Parque 

Estadual da Pedra Branca - Estado da Guanabara; 1974 Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba -  

Estado da Guanabara”.  (FERNANDEZ, 2009, p. 92) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_da_Guanabara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Rio_de_Janeiro
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ligadas ao uso dos recursos naturais e controle fitossanitário, a saber: controle da 

potabilidade de água distribuída; controle de resíduos municipais e industriais; controle 

de piscinas públicas e coletivas e combate a insetos. 

 Cabe esclarecer que a FEEMA é formulada em um momento de grande 

expansão urbana no Rio de Janeiro, com muitas intervenções paisagísticas e ambientais 

como, por exemplo, o Aterro do Flamengo a partir do desmonte do Morro do Castelo e 

do Morro de Santo Antonio. Estas mudanças são relatadas no intuito de inferir a 

compreensão contextual da ideologia ambiental para qual a FEEMA é 

institucionalizada, inclusive o DECAM, o ordenamento da nova configuração do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 Este mesmo Decreto instituiu também a CEDAE (Companhia Estadual de Águas 

e Esgoto) e a CEHAB-RJ (Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro) ambas 

como sociedade de economia mista; a CEG (Companhia Estadual de Gás do Rio de 

Janeiro) e a SERLA (Superintendência Estadual de Rios e Lagoas). O mesmo Decreto 

definiu também os recursos específicos da autarquia como o produto da concessão de 

retirada de areia de cursos d’água sob sua jurisdição; os valores correspondentes à 

prestação de serviços de sua competência a entidades públicas ou privadas e o produto 

das multas, assegurando ao Estado o controle dos aterros. 

 No mesmo ano, o Decreto 57 foi publicado com a finalidade de regulamentar a 

competência da SERLA, que na época era vinculada a Secretaria de Estado de Obras e 

Serviços Públicos. Entre as finalidades da SERLA destaca-se o saneamento; a execução 

de obras de dragagem; de drenagem; de conservação de rios, lagoas, estuários, etc; o 

controle da erosão e a Política de Conservação de Água na Natureza envolvendo a 

proteção dos mananciais de água superficial e de água subterrânea.  

 O IEF/RJ (Instituto Estadual de Florestas) quando criado em 1986 pela Lei n.º 

1.071, continuou vinculado a SSA. O Instituto é criado a partir do DGRNR 

(Departamento Geral de Recursos Naturais da Secretaria Estadual de Agricultura) do 

qual herda todos os parques estaduais, reservas, jardins botânicos e hortos florestais 

que estavam sob a administração da SSA, além de bens móveis, verbas e os recursos 

humanos. A criação do IEF foi provocada pela necessidade da instauração de um 

órgão, como já existia em Minas Gerais e São Paulo, que atendesse as recomendações 

da Política Florestal Nacional.  

 Em 1988 a partir do Decreto 11.782, o Instituto passa a ser Fundação, atuando 

como Órgão Técnico e Executor da Política Florestal do Estado do Rio de Janeiro 
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instituída pela Lei nº 1.315/1988 e definida como um conjunto de diretrizes 

administrativas e técnicas, destinadas a fixar a ação governamental na utilização 

racional dos recursos florestais. (VALLEJO, 2005, p. 92) 

 O IEF era composto por 3 diretorias, a saber:  pela Diretoria de Conservação 

da Natureza – DCN, “responsável pela administração das unidades de conservação”;  

pela Diretoria de Desenvolvimento e Controle florestal – DDF, e pela Diretoria de 

Administração e Finanças.  O fato do estado do Rio de Janeiro ter uma forte ligação 

com políticas ambientais conservadoras corroborou para que a DCN desenvolvesse 

mais ações e obtivesse uma maior projeção institucional. Enquanto que na DDF, 

apenas as ações mais ligadas à conservação, como reflorestamento, obtiveram alguns 

resultados. Os projetos ligados ao manejo florestal e a agrossilvicultura não tiveram 

tanta desenvoltura, muitas vezes por falta de interesse político e repasse de verbas.  

(FERNANDEZ, 2009, p.99). Portanto, as diretrizes públicas ambientais no Estado do 

Rio de Janeiro continuavam a priorizar o não uso ou uso indireto dos recursos 

naturais, por meio de políticas conservacionistas de criação de áreas protegidas, em 

oposição a projetos que fomentassem o uso dos recursos naturais e provocassem a 

normalização e regulamentação das atividades, como já ocorria nos estados de Minas 

Gerais e de São Paulo. 

 A disputa em relação à administração das áreas protegidas se estabeleceu no 

Estado do Rio. O IEF/RJ não concebia o perfil técnico da FEEMA, composto por 

engenheiros civis e sanitaristas, como o ideal para a condução de estratégias de 

conservação dos recursos naturais, enquanto que a FEEMA questionava a delegação 

da administração das áreas protegidas ao IEF, sob a alegação de que eles não 

possuíam infraestrutura e por não compreenderem a lógica que mantinha a política da 

conservação atrelada a Secretaria de Agricultura. De modo que as unidades criadas 

sob a jurisdição da DECAM, que foram mais expressivas, não foram transferidas ao 

IEF/RJ quando este é criado, o que só ocorreu em 2007 durante o processo de 

unificação dos órgão ambientais no Estado do Rio de Janeiro. 

“Deste modo, embora o IEF-RJ tivesse como parte de suas atribuições 
criar e administrar UCs, foi a FEEMA que teve destaque neste setor, 
com a criação de cinco UCs de proteção integral e dez UCs de uso 
sustentável no período 80/90. Já o IEF teve atuação inexpressiva neste 
setor, com apenas duas UCs de proteção integral.” (FERNANDEZ, 
2009, p. 94) 
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  Não havia no estado do Rio de Janeiro um padrão de gestão para as unidades de 

conservação, visto que cada órgão por ser submetido a Secretarias diferentes possuíam 

missões e objetivos institucionais diferentes e nada complementares. Na época, houve 

algumas propostas e movimentos para superação das concepções divergentes sobre a 

conservação e unificação da administração das unidades de preservação. Mas, o receio 

de uma inevitável revisão ideológica e, consequentemente estrutural de cargos 

públicos e políticos, protelava a decisão. Pois, de fato uma fusão entre os órgão 

provocaria uma revisão da forma como eram empreendidas as fases da gestão, 

principalmente em relação ao licenciamento, visto que os procedimentos para a 

obtenção das licenças nos diferentes órgãos se situavam na antiga dialética entre o 

preservacionismo e o conservacionismo.  

“Pode-se dizer, portanto, que a constituição de um campo de políticas 
ambientais fluminenses se dá a partir de embates onde estão em jogo 

interesses burocráticos relacionados à manutenção de poder, de 
cargos, empregos, autonomia de instituições e também divergências 
ideológicas, abrangendo concepções distintas sobre a relação 
sociedade-natureza. Tais disputas são conformadas a partir da 
formação profissional, da trajetória política e institucional, as redes de 
conhecimento, confiança e cooperação, capazes de atribuir aos seus 
participantes determinado capital social e lhes possibilitam acesso ao 
poder simbólico do campo (BOURDIEU, 2006), ou seja, a 

possibilidade de impor aos demais, determinada visão de mundo, 
projetos, planos de governo, etc.”. (FERNANDEZ, 2009, p. 97-98). 

  

 O IEF, a FEEMA e a SERLA, juntos formavam a SEMAM, Secretaria do 

Estado do Meio Ambiente, que teve sua denominação alterada ao longo dos anos 90, 

para Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Projetos Especiais; depois para Secretaria 

do Estadual de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMADS; em 

seguida para Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR; e 

finalmente para SEA. (FERNANDEZ, 2009, p.98) As mudanças na nomenclatura 

eram reflexos da forma que adquiriam as políticas públicas de gestão ambiental no 

Estado, mudavam conforme o interesse e entendimento de seus governantes, segundo 

o que por eles era entendido como estratégia política e prioridade para suas 

campanhas, poucas vezes ligados ao bem-estar social ou a garantia de um meio 

ambiente acessível a todos e as futuras gerações, assim como determina a Constituição 

Federal. Este trabalho não pretende relatar as fases políticas ou fazer algum tipo de 

interpretação dos arranjos que a política no Brasil e principalmente no Estado do Rio 

de Janeiro tem usado como forma de manutenção de poder. O intuito é contextualizar, 
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para isto segue trecho de entrevista realizada pela autora Fernandez (2009, p.103) ao 

André Ilha, que na época era presidente do IEF. 

“A mudança da nomenclatura da Secretaria de Meio Ambiente de 
SEMADS para SEMADUR, alterando o termo desenvolvimento 
sustentável para desenvolvimento urbano, segundo Ilha, além de 
expressar bem a mentalidade do casal Garotinho a respeito do tema, 
permitiu o desvio de verbas do FECAM - Fundo Estadual de 
Controle Ambiental - para a pavimentação de estradas e outras obras 

de infraestrutura urbana. Além do IEF, as outras fundações 
executoras da política estadual de meio ambiente – a SERLA e a 
FEEMA – teriam sofrido um desmantelamento total, na visão do 
então presidente que afirmou: Nós estamos trabalhando em cima de 
escombros”. 
 

 Neste sentido, é curioso que embora nos anos 90 a gestão ambiental a nível 

federal tenha de certa forma alcançado maior autonomia com a criação do Ministério 

do Meio Ambiente, talvez porque a capital acabe cedendo mais as influências dos 

acordos internacionais e suas recomendações. No estado do Rio de Janeiro, as 

Instituições Ambientais estavam subvertidas as “relações políticas favoráveis ou não 

entre o presidente do órgão e o secretário de meio ambiente e deste com o governador 

do Estado” e sinalizavam que a eficiência dos órgãos ambientais estaduais oscilaria 

conforme os arranjos políticos partidários, na época o quadro de funcionários com 

formação superior oficialmente ligado ao IEF chegou a se resumir a quatro biólogos 

(FERNANDEZ 2009, p.108-109)  

 De modo que, conforme mudavam os governos, mudavam os gestores frente 

aos cargos comissionados, esta situação não passa despercebida pelos pescadores, 

conforme pode ser constatado no relato do Conselheiro mais antigo em sua arte de 

pesca, que há de três gerações tem na pesca a atividade econômica familiar.  

“Então o que que acontece..acontece o seguinte..muda o Prefeito, 
muda o Presidente, muda...Então o que que acontece as bancadas 
mudam, né? Principalmente esses órgãos de Prefeitura, esses órgãos 
de Estado. Então quando entra um Prefeito do outro partido, entra um 
Governador do outro partido. Você sabe que aquelas cadeira desocupa 
para entrar outro pessoal. Então quer dizer, as vezes botam uma 
pessoa, bota uma pessoa lá que nunca veio na beira da praia, que 

nunca veio no mar, que num entende nada de pescaria,  bota ele para 
fiscalizar,  mas ele nunca veio nem aqui. Então, conclusão, ele vai... 
de repente é uma pessoa do bem, de bom sensato, mas de repente é 
uma pessoa do mal, pessoa braba..quer dizer ele não veio aqui em 
Itaipu perguntar, ele não veio na Colônia. (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
19/03/2018) 
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 A procrastinação da realização de concursos para a área ambiental apontava 

para um possível interesse na manutenção dos cargos comissionados como uma forma 

de estratégia política. O fato é que a ausência de concursos e o reduzido quadro 

funcional implicaram na descontinuidade de políticas, na morosidade dos projetos 

públicos, em muito desperdício de tempo e de recursos financeiros e o desgaste da 

imagem dos órgãos ambientais estaduais e de seus poucos servidores. 

 Em 2007, é criado o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) pela Lei 5.101. 

Segundo o Artigo 1°, o Inea é criado com o objetivo de unificar a “administração 

indireta estadual, visando maior eficiência na preservação do meio ambiente”, a partir 

da fusão da Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA), da 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), acredita-se que foi uma tentativa de superar as divergências ideológicas 

e padronizar os objetivos institucionais para a gestão política ambiental no Estado. 

 Entretanto, é curioso o fato de que no mesmo ano, em 2007, a política nacional 

de meio ambiente seguia na contramão, com a descentralização das políticas ambientais. 

A gestão das Unidades de Conservação que era centralizada no Ibama, é transferida a 

uma nova autarquia criada especificamente para esta finalidade, o ICMBio, cuja missão 

institucional é proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento 

socioambiental, uma conquista para propagação de uma gestão com um viés mais 

socioparticipativo, ainda que muito longe da realidade. Talvez, o que de fato ocorreu no 

Rio não foi uma unificação dos órgãos, mas sim uma reorganização administrativa do 

poder executivo ambiental.  

 Pois, conforme o Artigo 2° o Instituto é “submetido a regime autárquico especial 

e vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente”. Portanto, cabe ao Inea “executar as 

políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais 

adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo”, enquanto que cabe a Secretaria a 

formulação das políticas ambientais. Vale reassaltar, que inclusive no próprio site da 

Instituição consta a informação de que ambos os órgãos, Inea e SEA, encontra-se no 

mesmo prédio, o que na visão deles permitiria uma atuação mais integrada entre a 

formulação e a execução das políticas ambientais estaduais. 

 A SEA trata-se de um órgão de primeiro nível hierárquico da administração 

estadual, sua missão institucional é “formular e coordenar a política estadual de 

proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, 

visando o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro”. A gestão 
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ambiental no Rio é alicerçada no sistema estadual de meio ambiente, cuja coordenação 

cabe a Secretaria. Este sistema é composto pelo Inea, pela Comissão Estadual de 

Controle Ambiental (CECA), pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) 

e, por fim, pelo Fundo Estadual de Controle Ambiental (FECAM). 

 O edital do Inea lançado em 2008 previu vagas exclusivamente para 

profissionais com formação em áreas ligadas à temática ambiental, sinalizando que o 

novo órgão seria orientado por uma perspectiva restritamente conservacionista. Logo, 

depreende-se que as antigas divergências ideológicas entre os engenheiros da FEEMA 

e do IEF, assumem com a criação do Inea uma posição dialética entre a área social e 

ambiental, como se estas fossem contraditórias, quando na verdade são 

complementares.  

 O Inea já nasce com vícios e uma postura retrógrada a política ambiental 

nacional, pois a exclusão de profissionais ligados às áreas sociais seria um prelúdio 

dos desafios que seus gestores enfrentariam com inclusão da participação social a 

gestão das unidades de conservação. Segundo a professora Fernandez (2009, p. 112), a 

ausência de profissionais das áreas sociais refletiu na forma como foram formados os 

conselhos consultivos das unidades de proteção integral, orientados “por valores 

conservacionistas e postura tecnocrática”, “frágeis e suscetíveis às influências 

políticas”, considerados “aleatórios e não representativos”.  

 Desde os anos 90 o Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) 

recomenda a transversalidade das questões ambientais aos setores chaves do governo 

e nos anos 2000, a partir do SNUC essa transversalidade engloba a necessidade de um 

perfil multidisciplinar aos profissionais ligados à gestão ambiental em unidades de 

conservação, devido à institucionalização de ferramentas que preveem a inclusão 

social na gestão das unidades, como por exemplo, as consultas públicas para a criação 

de reservas e para a formulação do plano de manejo, e a gestão compartilha por meio 

dos conselhos gestores. 

 É neste contexto institucional, após cinco anos de implantação do Inea, que é 

instaurada em 2013 a primeira Reserva Extrativista do Estado do Rio de Janeiro, a 

Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, pertencente à categoria de unidades de 

conservação de uso sustentável. 

 Na fase empírica desta pesquisa, foram entrevistados os representantes do Inea 

no Conselho Deliberativo da Resex Marinha de Itaipu, entre os quais, o atual gestor da 

Resex que exerce a função de Presidente do Conselho Deliberativo (nome dado à 
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função pelo Regulamento Interno, de natureza questionável) e que nesta pesquisa foi 

denominado como Conselheiro Representante do Inea, e um gestor que atua tanto na 

cogestão da Resex, como no PESET (Parque Estadual da Serra da Tiririca), e ainda na 

APA Maricá, denominado como Gestor 2. 

 O Gestor 2 foi um dos engenheiros agrônomos aprovados pelo concurso em 

2008. Antes de vir trabalhar no núcleo do PESET, o mesmo atuou na gerência 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável na sede do Inea. 

“Quando eu entrei pro Inea eu já cai na gerência de uma unidade 
sustentável pela minha formação. Foram aprovados quatro 

engenheiros agrônomos. Dois foram pra superintendência de Friburgo 
se não me engano, um pra Petrópolis, um pra Friburgo...Aí um veio 
pro licenciamento do Inea e outro que fui eu, eles colocaram na 
DIBAPE, na Gerência de Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável.” (GESTOR 2, Entrevista, 09/04/2018) 

  

 A DIBAPE é a Diretoria de Biodiversidade de Áreas Protegidas e Ecossistemas. 

Segundo o Gestor 2, na época as unidades de preservação eram divididas em duas 

gerências: a gerência das unidades de uso sustentáveis e as gerências das unidades de 

proteção integral.  

 Atualmente, o Inea é formado por 5 gerências, a saber: DIGGES  - Diretoria 

Geral de Gente e Gestão; DIRAM - Diretoria de Recuperação Ambiental; DILAM - 

Diretoria de Licenciamento Ambiental; DIPOS - Diretoria de Pós-Licença  e DIBAPE - 

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas, além da  Pres - 

Presidência e do CONDIR  - Conselho Diretor. 

 A DIBAPE é submetida à Presidência e composta pelo Serviço de Apoio 

Técnico e Operacional - SEATO; pelo Núcleo de Pesquisa – NUTES; pelo Núcleo 

Operacional das Unidades de Conservação – NOPUC; pelo Serviço de Regularização 

Fundiária – SERF; pela Gerência de Unidades de Conservação Estaduais - GEUC; pelo 

Núcleo de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - NURPPN; e finalmente pelo 

Serviço de Gestão Participativa – GEUC. 

 No entanto ao analisar o organograma do Inea, nota-se que curiosamente a 

Coordenadoria Socioambiental (COSAN), não coordena a DIBAPE. A COSAN é 

submetida diretamente a Diretoria e responsável pela coordenação da Assessoria de 

Planejamento e Projetos – ASPRO; pela Gerência de Educação Ambiental – GEAM e 

pela Gerência de Ações Sociais – GEAS.  De forma que suas ações estão mais voltadas 

para o planejamento de projetos em educação ambiental e ações sociais, do que a 
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integração dos paradigmas socioambientais à gestão das unidades de conservação, 

especialmente como deveria ocorrer com as de uso sustentável. 

 Compreende-se que os objetivos da COSAM vão além da esfera de atuação da 

DIBAPE, todavia o contexto sinaliza que ainda hoje a gestão das áreas protegidas é 

orientada pelo antigo modelo de conservação ambiental, que não empreende a 

regulamentação do uso dos recursos naturais como parte integrante do planejamento da 

gestão de UC´s, priorizando a proibição ou a restrição. Logo, se o Estado em sua 

temática ambiental não se apropria e promove a normatização das atividades em 

consonância com a realidade da população residente ou vizinha as Unidades de 

Conservação, caberá a outras esferas ainda que indiretamente as promover. Como 

usualmente ocorre com as Secretarias de Urbanismo, de Desenvolvimento e de Turismo 

que acabam indiretamente administrando os recursos naturais dessas áreas, conforme 

sua compreensão e interesses, que tendem a alinhar aos interesses do financiamento 

público e privado, como o capital do mercado imobiliário e turístico. 

“Alguns estudos (DIEGUES, 1994, COSTA, 2008, PRADO; CATÃO, 
2008) direcionados ao processo de criação de unidades de 
conservação em áreas que adquiriram forte atrativo turístico e 
passaram a ser disputadas pelo capital imobiliário, demonstram que o 
controle do Estado sob essas áreas, se por um lado, representou um 
freio ao processo de privatização de espaços de lazer e belezas 

naturais, por outro, estabeleceu, no momento seguinte, um 
reordenamento das atividades econômicas locais, assumindo uma 
postura de criminalização dos usos diretos de recursos naturais feitos 
pelas populações nativas, assim como as atividades independentes 
voltadas ao turismo que estas buscaram também desenvolver. Abreu 
(2006, p. 16), neste sentido, ao refletir sobre a tendência de ação do 
Estado sobre o espaço, afirma que este apesar de se constituir em 

agente distinto do capital, seu papel no campo econômico tem sido de 
garantir ao máximo a reprodução do capital, fazendo concessões 
apenas quando estas se evidenciam necessárias para assegurar as 
condições mínimas de estabilidade e reprodução social.” 
(FERNANDEZ, 2009, p. 105) 
 

 Segundo Moraes (1997, p.24) o setor ambiental deveria ser compreendido como 

um vetor a ser internalizado nos programas e ações estatais, “o desenho político deveria 

promover a interdependência das ações setoriais tradicionais”, “assim como a atuação 

dos setores de governo diretamente envolvidos na execução de políticas públicas”, 

principalmente porque “quando se trata de meio ambiente, a abrangência dos 

efeitos/custos relativos ao emprego de uma determinada técnica ou política é muito 

maior que a abrangência dos benefícios. (VALLEJO, 2005, p.24) 
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 No entanto, historicamente as políticas públicas ambientais brasileiras são 

elaboradas e geridas setorialmente, embora a própria política ambiental brasileira 

institua que as diretrizes ambientais devam funcionar como o norte do planejamento 

público. De certa forma, essa setorização inviabiliza a transversabilidade das políticas 

ambientais aos setores econômicos e políticos assim como, aos seus níveis de poder, o 

que acaba por gerar desperdícios, resíduos, impactos ambientais e, por conseguinte, 

muitos prejuízos econômicos e sociais a governança pública.  (VALLEJO, 2005, p.24)

 Portanto, a lógica que se consolidou nos anos 90 no IEF perdura no Inea, 

materializada na ausência de servidores capacitados na área socioambiental e de 

políticas inclusivas. Conforme tipifica Fernandez (2009, p. 109), em muitos casos os 

dados socioeconômicos solicitados na fase inicial da implantação das unidades são 

superficiais, porque são “apoiados sobre o conhecimento empírico que os técnicos” (da 

área ambiental) “já possuem sobre a área a ser protegida”, outro exemplo é “o descaso 

das agências ambientais em realizar uma escuta prévia das populações” que tendem a 

ser as mais impactadas com a implantação da unidade, ou ainda, a forma como os 

tomadores de decisão enxergam as audiências públicas, apenas como uma mera 

exigência legal. Estes exemplos denunciam que a postura tomada por alguns gestores 

está respaldada na forma como a instituição enxerga os conflitos entre os habitantes e os 

interesses do Estado, como uma divergência de interesses particulares que se 

contrapõem aos interesses da conservação que são defendidos como universais, mas que 

na maioria das vezes está atrelado a interesses econômicos ou políticos, deslegitimando 

as demandas populares. 

 A Resex é um caso emblemático desta situação. Durante a entrevista ao Gestor 

2, foi perguntado se haviam profissionais ou um setor voltado a área socioambiental no 

Inea para orientá-los. Segundo o mesmo, o que existem são “pessoas pontuais por conta 

da sua formação” ou “pessoas que estudaram o tema, como pesquisadores”, mas não 

existiria “um setor específico de populações tradicionais no Inea” “como existiu no 

Ibama” e “hoje no ICMBio”. Esta afirmativa sinaliza que apesar da ausência de 

concurso para profissionais das áreas sociais ou ainda da capacitação institucional para 

estes fins e, portanto do reconhecimento institucional desta demanda, alguns 

profissionais buscam por conta própria este conhecimento provocados principalmente 

pelo reconhecimento legal da participação social na gestão das unidades de conservação 

pelo SISNAMA – Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
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 E em relação à relevância da presença de profissionais das ciências sociais nas 

fases de implementação, o Gestor 2 não apenas relata a consultoria como uma 

experiência positiva devida a ausência de profissionais especializados para esta 

finalidade no corpo institucional do Inea, como também relativiza esta necessidade ao 

acúmulo de funções administrativas como as de fiscalização e de cobrança, que tendem 

a engendrar desconfiança a comunidade em relação as intenções do gestor, pois de fato 

são funções que não deveriam ser realizadas por um mesmo ator, a gestão ambiental e a 

fiscalização. Conforme o relato abaixo é possível identificar os desafios que 

representam aos gestores do PESET e da Resex o acúmulo de funções e a ausência de 

apoio institucional. 

“Foi contratado uma consultoria pra promover a criação dessa 
unidade. Em geral a gente faz lá no Inea mesmo, né? Não contrata 
consultoria especializada pra criar uma unidade de conservação. Nesse 
caso foi contratada uma consultoria, o que eu achei uma experiência 
ótima, porque fica impessoal e são pessoas que são especializadas 
nisso, né? Principalmente tratando com população tradicional. Eu 

acredito que se você quer trabalhar com determinado assunto, você 
tem que chamar especialista pra tratar daquele assunto. Analista 
ambiental do INEA em geral é aquele analista bem, igual do Ibama né, 
que faz mil coisas ao mesmo tempo  [...] A não ser que ele seja 
especializado naquilo pela da formação dele. Eu acredito que ele não 
tenha muita capacidade técnica e até tempo pra tratar de assuntos 
específicos que não dizem respeito à formação dele. Então acho que 

essa experiência da Resex foi positiva por conta disso, porque a gente 
chamou um especialista pra fazer. Foi muito bom, deu muito certo 
isso, sabe? Quando a gente bota a cara fica muito pessoal. É o Inea 
que tá ali. Mas é o Inea fiscalizador, é o Inea que cobra taxa, é o Inea 
que vai... Então isso atrapalha um pouco, ou melhor, atrapalha 
bastante. E a experiência das consultorias sempre é boa nesse sentido. 
(GESTOR 2,  Entrevista, 09/04/2018) 
 

 A ausência de infraestrutura e de corpo técnico do Inea remete ao que ficou 

compreendido como Parques de Papel.  Conforme relata Vallejo (2005, p.5) há autores 

que usam o termo ficções jurídicas (BRITO; M.C.W., 1998, p. 218) para ilustrar esta 

situação, visto que embora muitas unidades de conservação existam legalmente, 

instituídas por Lei ou Decreto-Lei, na maioria das vezes não passam de planos 

engavetados, sem sede, sem funcionários, sem planos de manejo e sem conselhos 

efetivamente atuantes.  

 Apesar da crise econômica da década de 80 que refletiu na diminuição do fluxo 

internacional de verbas para o financiamento das áreas protegidas, a política de criação 

de unidades foi continuada pelo DECAM e pelo IEF até a década de 90. Segundo o 

relato do Gestor 2, a maioria das unidades criadas pertenciam as categorias de proteção 
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integral e as de uso sustentável até pouco tempo se resumiam apenas as APA’s (Áreas 

de Proteção Ambiental),  compreendidas apenas como assessórias pela Instituição que 

não dava muita atenção as necessidades estruturais dessas unidades. 

“Até então só tinha Área de Proteção Integral, a categoria que tinha de 

Uso Sustentável era de Área de Proteção Ambiental. Tinha em torno 
de doze áreas de proteção ambiental se não me engano. Ai depois, 
nessa gestão que tava na APA o foco era mais nas áreas de proteção 
integral, então as unidades uso sustentável em geral a gente não criava 
categoria diferente da APA. As outras categorias ficavam meio que 
como se fossem assessorias assim. Aí assumi a gerência, tinha que 
arrumar aquilo tudo,  tinha unidades totalmente desestruturadas. Tinha 

que fazer projeto, em geral não davam muita atenção pra essas 
categorias, aí era uma briga mais pra arrumar gerencia por dentro do 
que pra estruturar as unidades de conservação. Que uma coisa acabava 
redundando na outra né?” (GESTOR 2,  Entrevista, 09/04/2018) 
 

 Ainda que seja bastante crítica essa visão, conota que a institucionalização do 

socioambientalismo no Rio de Janeiro está muito mais ligada ao cumprimento de 

protocolos legais do que uma mudança de paradigmas. De modo que os investimentos 

institucionais do Inea se concentravam na estruturação das unidades de proteção 

integral, até mesmo como uma forma de melhorar a imagem institucional frente às 

críticas dos ambientalistas e frequentadores dos Parques de Papel.  

“Pra reserva de Uso Sustentável era mais complicado porque existia 
essa história da ordem de prioridade do INEA, não é nem do SNUC, 
era do INEA pra estruturar primeiro as unidades de proteção integral 

que realmente já vinha há muito tempo tendo que proteger e sem 
estrutura pra isso. Então se deu prioridade a isso. Então esses projetos 
aí, esses financiamentos de ONGs pra fazer essas coisas bastava 
apresentar projetos, mas na época os projetos estavam muito voltados 
pra estruturação das unidades de conservação.” (GESTOR 2,  
Entrevista, 09/04/2018) 

 

 Logo, os gestores de áreas de proteção sustentável, ou melhor, das APA’s (pois 

não havia outras unidades nesta classificação) precisaram se valer de estratégias para 

conseguir de alguma forma administrar essas unidades, que em geral possuem grandes 

dimensões e muitos conflitos de uso e que na grande maioria das vezes são impostas a 

populações com característica rurais-urbanas. As APA’s são instituídas em territórios 

com reservas de água, fragmentos florestais conservados, apelo paisagístico, ou que 

estão contidos entre unidades de proteção integral, objetivando manter os recursos 

preservados e ao mesmo tempo funcionar como uma zona de amortecimento entre as 

unidades vizinhas. 
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 Neste contexto os administradores das APA’s sem recursos humanos e 

infraestruturais buscam muitas vezes realizar parcerias com as unidades proteção 

integral vizinhas, na tentativa de conseguirem algum recurso para a gestão das APA’s. 

Logo, os gestores a partir de uma cogestão independente da visão institucional criam 

estratégias para incluir nos projetos de estruturação dos parques, algum benefício para 

as APA’s, pois os projetos de estruturação de unidades de uso sustentável 

costumeiramente são vetados pelo Inea que não os compreende como prioridade em 

relação a UC’s de proteção integral. 

 Assim, percebe-se que os gestores atuam em parcerias, algo semelhante aos 

Núcleos de Gestão Integrada (NGI) do ICMBio, onde gestores de unidades de 

categorias diferentes cooptam recursos e buscam conjuntamente aplicá-los, otimizando 

a gestão destas unidades. No entanto, no ICMBio esta estratégia foi institucionalizada e 

desta forma haviam parâmetros nos quais os gestores poderiam se apoiar. No caso, do 

Inea os gestores não possuem esta cooperação institucional, na maioria das vezes parte 

da vocação, de sua trajetória e do bom senso. 

 Os atuais gestores da Resex Marinha de Itaipu, trabalharam de forma 

semelhante, o gestor que é o Conselheiro Representante do Inea foi também gestor da 

APA Macaé de Cima, que em conjunto com o Gestor 2 que na época era o gerente das 

Unidades de Uso Sustentável, buscaram soluções integrando a gestão da APA ao Parque 

Nacional dos Três Picos que possui forte apelo junto ao Inea.  

 Portanto, o tratamento dado às unidades de proteção integral era completamente 

diferenciado das unidades uso Sustentável, não apenas em relação à disponibilidade dos 

recursos financeiros ou humanos, mas também em relação à ausência de metodologias 

para a gestão. Pois, como a princípio o Inea era um órgão ambiental voltado para a 

gestão de unidades exclusivamente de proteção integral, quando são incluídas as 

unidades de uso sustentável, a metodologia aplicada a estas áreas deveriam ter seguido 

parâmetros de governança diferenciada devido à divergência dos objetivos de cada tipo 

de proteção que são ainda mais específicos quando se trata de suas categorias. 

“Em geral fica muito por conta do gestor decidir o que ele vai fazer 
primeiro. A gente já sabe que o SNUC determina que sejam feitas 
algumas coisas numa ordem de prioridade, né. Das unidades uso 
sustentável né, essa ordem de prioridade de por exemplo de 
compensação ambiental, primeiro é desapropriação, as uso sustentável 
não tem, por que em geral não tem apropriação. A Resex tem mas a 
gente não tinha a Resex, só tinha a APA. Mas em geral o gestor tem 

que se virar no campo sozinho pra... E tinha uma filosofia de 
fiscalização na época ..... Então o gestor ele era meio que o fiscal da 
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área pra tomar conta dela, agora o resto...Nos parques existia esse 
planejamento, né, que era sede, viatura, equipamento, guarda parque, 
já nas de uso sustentável existiam...  Meio que na carona.” (GESTOR 
2,  Entrevista, 09/04/2018) 

 

  Segundo os gestores, hoje a gestão da Resex Marinha de Itaipu é possibilitada 

devido apoio do corpo institucional e estrutural do PESET (Parque Estadual da Serra 

da Tiririca), onde a sede da Resex esta provisoriamente instalada, em Itaipuaçu no 

Município de Maricá. Todavia, embora viabilize um corpo técnico maior e mais 

recursos, visto que a Resex e o Parque atuam conjuntamente, a distância das Praias e 

Lagoas de Itaipu e de Piratininga acabam por restringir muitas vezes o acesso dos 

pescadores ao gestor e ao planejamento das atividades, de modo que na maioria das 

vezes os poucos contatos só acontecem no ambiente das reuniões de Conselho ou em 

operações de fiscalização. 

 A instauração da primeira Reseva Extrativista Marinha de Itaipu deu-se a partir 

da transferência do processo de criação do Ibama, que tramitou ao ICMBio quando 

criado, para o Inea. Sua implantação foi propiciada por um movimento randômico que 

consubstanciou um quadro institucional favorável a sua criação
27

. Na época André Ilha 

era o diretor do Inea, Alba Simon era a superintendente da Biodiversidade da Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado, ambientalista atuante na cidade de Niterói que participou 

do processo de criação do PESET e foi acionada pela comunidade para interceder no 

longo processo de instauração da Resex, e o Minc, que assumia a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente, representação política que também participou do processo de 

criação do PESET e que conhecia de perto os imbróglios que impediam a criação desta 

unidade.  

“Aí um dia o André Ilha chegou pra mim e falou: ó, existe a proposta 
da criação de uma unidade de conservação de uso sustentável para a 
categoria RESEX, o que você acha? Eu falei: ué, sempre é bom criar 
mais unidades de conservação né, essa é a filosofia da DIBAPE”. E 
era mesmo. Aí ele falou: tem que conversar a Alba.  Porque a Alba já 
tava nesse processo há muito tempo. E aí começou um trabalho 

conjunto pra criação dessa unidade, da RESEX. A Alba era 
Superintendente de Biodiversidade e Florestas da Secretaria de Estado 

                                                           
27

 “Acrescenta-se a esta conjuntura, conforme visto no tópico 1.1, que o Estado do Rio de Janeiro estava 

recebendo a Conferencia Internacional Rio+20, que recomendou estratégias para erradicação da pobreza, 

a garantia de moradia,“apoio dos governos a formas sustentáveis de uso dos recursos pesqueiros como a 

pesca artesanal deve ser fortalecido”  e por fim “dar voz e priorizar as populações tradicionais nos 

processos de planejamento, construção e implementação de tais ações por seu histórico de uso e culturas 

ancestrais consolidados nesses territórios, no intuito de compatibilizar o aumento na produção Pesqueira” 

(Documento de contribuição brasileira à Conferência Rio+20, 2001, p.210). 
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do Meio Ambiente. Na verdade essa superintendência é meio que a 
parte política do que a DIBAPE representa dentro do INEA na parte 
executiva né?” (GESTOR 2,  Entrevista, 09/04/2018) 

 

 O relato do Gestor 2 corrobora para elucidar esta conjuntura, o fato da Alba 

Simon estar no cargo de Superintendente da Secretaria de Biodiversidade da SEA ,que é 

órgão político do Meio Ambiente no Estado do Rio de janeiro, proporcionou ainda mais 

visibilidade política ao processo de criação da Resex no Inea, que a partir de então passa 

aos tramites legais para criação da reserva. 

 Segundo o Gestor 2, na época a intenção era que a área destinada a Reserva 

fosse maior englobando, inclusive, os territórios terrestres compreendidos pelos 

pescadores como essenciais ao desenvolvimento de suas atividades produtivas e 

culturais. Todavia, devido a conflitos de competência tanto no mar, com as rotas de 

navegação como em terra, com imbróglio fundiários com o SPU-RJ (Superintendência 

do Patrimônio da União do estado do Rio de Janeiro - Conselheiro da Resex como 

Membro Representante do Poder Público Federal), a Reserva foi criada com os limites 

menores se comparados aos padrões existentes na época, que derivavam das Resex da 

Amazônia Legal que possuem dinâmicas sociais e ambientais diferentes da realidade 

urbana das comunidades de Itaipu e de Piratininga. Logo, embora a Resex não tenha 

contemplado as áreas compreendidas como fundamentais a permanência dos pescadores 

em seu território, seus limites no mar foram aceitáveis em relação à proteção das 

atividades pesqueiras artesanais das comunidades de Itaipu e de Piratininga, ainda mais 

se forem consideradas as diferenciadas formas de pressão presentes em um centro 

urbano em expansão. 

Gestor 2: “A criação de uma unidade de preservação é um processo 
bem complicado porque o gestor que tá lá ele tem que lidar com 
conflitos tanto de população, quanto políticos né, interesses políticos 
tanto estaduais quanto municipais, quanto federais e você juntar, 
conciliar tudo.” Conselheiro Representante do Inea: “E interesses 
políticos pessoais.” (Entrevista, 09/04/2018) 

 

 Tendo consciência da complexidade institucional apresentada até agora, é 

possível inferir o desafio que representa ao Inea a gestão da primeira Reserva 

Extrativista Marinha Estadual do Brasil, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, que 

possui características peculiares, muitos conflitos ideológicos e de uso, decorrentes 

principalmente do fato desta unidade esta inserida em uma cidade que possui 

significativos projetos urbanísticos de crescimento urbano alicerçados em parâmetros 
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considerados retrógados em relação à mobilidade e promoção da inclusão social nas 

esferas de decisão, gerenciamento ambiental e de resíduos sólidos e de valorização do 

capital social de sua comunidade.  

 

CAPÍTULO 2 - RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ITAIPU 

  As comunidades de pescadores estudadas nesta dissertação encontram-se na 

região oceânica da cidade de Niterói, devido a sua atividade econômica e cultural suas 

moradias concentram-se próximas as Lagoas e Praias dos bairros de Itaipu e de 

Piratininga. Tanto os pescadores como os moradores desta região sofrem as 

consequências de projetos urbanísticos que desconsideram na formulação de suas 

diretrizes a cultura local e, atualmente, lidam com sérios problemas sociais, como a 

violência e a emigração, característicos do crescimento urbano orientado pelos 

interesses do capital urbano especulativo. 

 

Foto 1 - Mapa da Cidade de Niterói.  (Fonte: Google) 

 

 Observa-se que as comunidades tradicionais são pressionadas, seja por 

imposição de políticas públicas ou regras sociais, a assimilarem os códigos e 

simbologias da modernidade e a acionarem o sistema dos outsiders na tentativa de 

resguardarem seu sistema cultural no decurso do processo de adaptação ao sistema 

dominante. Nesta lógica as comunidades de pescadores de Itaipu e de Piratininga 

reivindicaram - através da transformação da localidade em uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, a Reserva Extrativista Marinha Itaipu - legitimar seu 
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histórico de pertencimento ao território e resguardar legalmente sua atividade, a pesca, 

como tradicional.  

 Ainda que a instauração de Reservas Extrativistas como ferramenta política 

emancipatória esteja longe de ser eficaz, traz em si um “potencial transformador”, uma 

vez que as “dinâmicas geradoras de desigualdade social e de exclusão não podem ser 

desconstruídas pelo alto” (MILANI, 2003, p.11). Portanto, mesmo que transformar o 

cotidiano dos pescadores em tradição como justificativa de sua permanência em seu 

território não configure uma política pública justa ou afinada ao ideal, é no momento a 

oportunidade que as comunidades de pescadores de Itaipu e de Piratininga possuem para 

resgatar seu protagonismo, fortalecer seus laços sociais e suas relações de reciprocidade 

e resistir às pressões externas. 

 

 2.1 De Freguesia de São Sebastião ao Canto de Itaipu e a Prainha de 

Piratininga 

 Os registros mais antigos sobre a pesca na região de Itaipu e de Piratininga, que 

na época se chamava Freguesia de São Sebastião, remetem ao ano de 1781 em 

“Memórias Históricas do Rio de Janeiro” de “José de Souza Azevedo Pizarro e Araujo” 

e ao ano de 1876 em “Coleção de Documentos Officiaes” – “Dados Estatísticos e 

Commerciaes Nacionaes e Estrangeiros”.  (PESSANHA, 2003, p. 21-22) 

 A origem da formação identitária da comunidade tradicional de pesca da região 

remonta aos povos sambaquieiros
28

, como comprova o sítio arqueológico da Duna 

Grande encontrado na Praia de Itaipu.  Segundo algumas hipóteses, esses povos que 

ocuparam durante milênios grande parte do litoral brasileiro ao entrar em contato os 

índios Tupis e Guaranis durante sua migração do interior para a praia, ou foram 

exterminados em lutas territoriais ou se miscigenaram, promovendo o intercambio 

cultural e a concentração deste novo grupo social em pequenos núcleos. (IBRAN, 2014, 

p. 25-26).  Sucessivamente este grupo miscigenou-se com europeus e africanos no 

                                                           
28

 “Os povos sambaquieiros (já descritos como nômades ou seminômades) foram, na realidade, povos 

sedentários, que viviam basicamente da pesca, tanto marítima quanto fluvial. Por esse motivo, grande 

parte dos sambaquis está localizada em regiões de baía, próximos ao deságue de rios. Esses grupos 

humanos provavelmente complementavam sua alimentação com mariscos, vegetais e caça. Eles também 

desenvolveram o artesanato e a escultura e trabalharam com pedra polida. A “não casualidade” dos 

sambaquis implica o sedentarismo, a intenção de morar naquele lugar; o que também vem sendo 

comprovado por estudos químicos de seus ossos. Entre eles estavam os nossos povos sambaquieiros, 

presentes no litoral brasileiro (como comprova o sítio arqueológico Duna Grande na praia de Itaipu) há 

pelo menos oito mil anos.” (IBRAN, 2014, p.17-27) 
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decorrer do processo de colonização, dando origem a um grupo social conhecido como 

Caiçaras
29

.  

 As primeiras edificações construídas na região, e existentes até hoje, datam o 

século XVIII, a Igreja de São Sebastião de Itaipu fundada em 1716 e ligada a esta e 

mais próxima ao mar, sua Capela erguida em 1721. Por Itaipu ser considerado um lugar 

ermo devido ao isolamento terrestre da época, a Capela foi transformada em 1764 pelos 

“padres Manuel Francisco da Costa e Manuel da Rocha” no Recolhimento de Santa 

Teresa, para onde eram enviadas mulheres consideradas inadequadas segundo os 

padrões patriarcalistas do período colonial para serem enclausuradas. (IBRAN, 2014, p. 

28-31).  

 Até o século XVIII a pesca era considerada apenas uma atividade complementar 

as economias das monoculturas de café e de cana de açúcar, como também das fábricas 

de açúcar e aguardente. No entanto, ainda assim a atividade significava uma importante 

fonte proteica para as mulheres do Recolhimento que viviam uma situação de “pobreza 

franciscana”. Entre o final do século XVIII e o começo do XIX, as atividades agrícolas 

na região de Freguesia entraram em decadência e atividade pesqueira tornou-se uma 

alternativa econômica para a ocupação da mão de obra excedente e uma oportunidade 

para aqueles “indivíduos desejosos de se estabelecerem como produtores independentes, 

e que viam no mar e nas lagoas fontes disponíveis e não apropriadas de recursos 

abundantes”. (PESSANHA, 2003, p. 21-22)  

 O Recolhimento de Santa Tereza foi transformado pelo então “vigário João de 

Moraes e Silva” em um “Asilo para menores”, abandonado ainda no século XIX. A 

partir do século XX, os pescadores da região por possuírem uma relação secular com as 

instalações do antigo Recolhimento, naturalmente passam a ocupar
30

 a área externa das 

ruínas abandonadas, em busca de abrigo para a produção e tingimento das redes de 

pesca de arrastão. Conjuntamente a este processo de ocupação iniciou-se um processo 

de povoamento das áreas próximas às ruínas, aglomerando casebres de pescadores que 

                                                           
29

 “No litoral do Rio de Janeiro, as comunidades pesqueiras nascidas da miscigenação de brancos de 

origem portuguesa com grupos indígenas pescadores, por volta do século XVI, são chamados de caiçaras. 

“Caiçara” é uma palavra de origem tupi, que se refere aos habitantes das zonas litorâneas. Inicialmente 

designava os indivíduos que viviam da pesca de subsistência, mas hoje o termo caiçara também designa 

diversos itens da cultura litorânea.” (IBRAN, 2014, p, 27-28) 
30

... “ a área do recolhimento tinha uma proprietária legal, que não era mais a Igreja, e sim a Companhia 

Territorial Itaipu, responsável pela urbanização do bairro e que se encontrava descontente com o que 

entendia ser uma “invasão” de suas áreas. Niterói, município onde se localiza Itaipu, sempre teve duas 

regiões bem marcadas. Uma região central, com bairros banhados pela Baía de Guanabara, como Icaraí, 

São Francisco, Charitas, Centro e uma região mais longínqua, formada pelos bairros da região oceânica, 

que hoje se chamam Piratininga, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.” (IBRAN, 2014, p.32 e 33) 
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se instalaram na região atraídos pela alta piscosidade e pequenos comerciantes que viam 

na formação de uma vila de pescadores uma possibilidade de se formar pequenas 

vendas, dando origem ao Arraial de Itaipu e em 1921 a “Colônia da Vila de Pescadores 

de Itaipu (hoje Colônia de Pescadores Z–7)
31

”. (IBRAN, 2014, p. 32)  

 

 

Foto 2 - Colônia Z7 (Itaipu, 15/09/2017). 

 

 Na fase empírica da pesquisa, principalmente durante as conversas informais, os 

pescadores mais antigos de uma forma ou de outra sempre buscavam falar da relação 

existente entre sua história, que se mistura com a da comunidade, com a edificação onde 

funcionou o Recolhimento.  

                                                           
31

 Criada em 1921 é fruto de uma missão da Marinha de Guerra do Brasil que percorreu o litoral brasileiro 

estabelecendo a organização da pesca com o objetivo de promover a indústria da pesca, fiscalizar o 

exercício da pesca e defender a costa do país (COSTA 2011, p. 66). 
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Foto 3 – Ruínas do Recolhimento de Santa Tereza, atualmente Museu Arqueológico de Itaipu (Itaipu, 

18/05/2017) 

 

 Inclusive, segundo os relatos, as ruínas do antigo Recolhimento serviram 

também de abrigo para pescadores de comunidades pesqueiras próximas que se 

deslocavam para a região para se confraternizarem e participarem da procissão de São 

Pedro, uma festividade representativa da classe de pescadores por ser considerado 

padroeiro da pesca. Cabe destacar que na entrada da vila de pescadores de Itaipu, ao 

lado das ruínas que hoje constituem o Museu Arqueológico de Itaipu, encontra-se uma 

imagem de São Pedro. 
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Foto 4 - Relicário de São Pedro (Itaipu, 15/09/2017) 

 

 Com o tempo, os pescadores foram especializando suas técnicas e seus aparatos 

de pesca e diversificando suas práticas conforme a observação da relação existente entre 

os resultados obtidos (denominados por eles como marezinhas) e às peculiaridades dos 

ciclos dos pescados disponíveis no mar e nas lagoas da região, dando origem a diversas 

artes de pesca. Dentre as artes de pesca mais antiga, destaca-se a pesca de arrastão com 

cerco de vigio
32

 da Tainha, uma pescaria simbólica da tradição de Itaipu e Piratininga.  

 

                                                           
32

 “Em Itaipu, o vigia caminhava ao longo da restinga, acompanhando o movimento dos cardumes de 

tainha. A estratégia - cerco, lanço à sorte, gancho - é combinada entre o vigia e o mestre, às vezes com o 

dono da pescaria – que pode não ser o mestre – de acordo com prognósticos baseados no seu saber 

naturalístico. Este saber se apropria das condições ambientais: estação do ano, direção do vento, 

temperatura da água, comportamento das espécies, bem como outros indicadores visuais. Assim, este 

saber não só é tradicional, mas fundamentalmente local.” (ESTUDO TÉCNICO, 2013, p.26)  



70 
 

 

 

Foto 5 - Arrasto de Praia em Piratininga (Piratininga, 13/07/2017) 

 

 Segundo o relato do pescador mais antigo de Itaipu, que em tempos antigos era 

um vigia de cerco da Tainha, é possível identificar a intensidade da significância da 

relação entre as construções sociais que envolvem essa particularidade da atividade 

pesqueira com os recursos naturais locais e as reverberações relacionais na organização 

social deste grupo. As relações que envolviam a atividade de pesca de arrastão 

extravazam os limites das relações entre os companheiros de pesca e reverberavam nas 

relações comunitárias estabelecendo suas representatividades políticas e comunitárias. 

“Conclusão do que eu vou falar pra você, então Michelle o que que 
acontece...era uma coisa linda...era uma coisa que saía no jornal, no 
Fantástico, tudo no repórter porque você via aquele cardume como 
daqui até a beira da praia, aquilo vinha pulava cinco, seis, você olhava 
daqui para lá..via os vigias, eu pessoalmente vigiei muita Tainha. A 
gente corria para baixo e para cima com guarda-chuva aberto, arreava 

as canoas, 5-6 canoa, e era tudo respeitado, primeiro, segundo, 
terceiro..você cercava você perdia a vez. Mas, quando era um cardume 
muito grande... cercava 3 canoas, primeira, segunda, terceira,  e todos 
os três matavam. Aí quando ela ia entrando na rede que chegava, tinha 
que tapar com rede, sair com rede e tapar com rede que a rede era 
especial, ainda tenho essa rede ai. Aquilo pulava por cima da rede que 
você ficava maluco, uma coisa muito linda, é a coisa que eu tenho 
mais saudade na vida. Que pescaria bonita, que coisa 

bonita..muito..muito.. ainda tem no Sul....Já viu? Era a mesma coisa 
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aqui.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 

 

 Devido ao isolamento terrestre da época, os pescadores vendiam o excedente de 

sua produção aos pequenos comerciantes ambulantes (“congos”, que deram origem aos 

“pombeiros” e utilizavam burros e mais tarde bicicletas para o transporte dos pescados e 

outras mercadorias) ou transportavam por mar até a Praça XV no Rio de Janeiro. Isto 

quando a quantidade de peixes compensava não apenas o tempo e o custo da viagem, 

como também os riscos dos possíveis danos às embarcações, mas principalmente os 

baixos preços pagos pelas bancas que geralmente pertenciam aos portugueses. Em 1921, 

a lei 2/3 passa a ser aplicada a atividade pesqueira, dos pescadores embarcados 2/3 

passaram a serem obrigatoriamente brasileiros natos e as embarcações a pertencer 

apenas a brasileiros. Alguns banqueiros da Praça XV viram nesta lei uma oportunidade 

de rendimento e passaram a financiar a compra das embarcações maiores (as canoas de 

arrasto) aos pescadores em troca do compromisso da entrega do excedente de sua 

produção para venda em suas bancas, uma forma de abatimento da dívida que 

dificilmente era concluída devido ao aviltamento do preço dos peixes pelos banqueiros e 

pela necessidade de novos empréstimos para a manutenção da embarcação ou mesmo 

para reposição dos apetrechos de pesca.  Em 1938, o Código de Pesca de 1938 passou a 

impor aos donos das bancas da Praça XV o Entreposto Federal de Pesca, o que resultou 

na falência de muitos banqueiros. Esta crise possibilitou que alguns dos pescadores, até 

então devedores, se tornassem não apenas donos de embarcações maiores, mais também 

donos das bancas e das pescarias. (PESSANHA, 2003, p. 22-25).  

“O transporte era feito pelos donos das pescarias (portugueses), os 

pescadores só pescavam. Só depois, em 1920, que os pescadores 

começaram a serem donos das pescarias, foi aí que a Marinha criou as 

colônias de pesca, as federações, e pescador passou a transportar.” 

(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DA 

SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 

28/03/2018) 

 

 O isolamento terrestre, isto é, a pequena mobilidade do lugarejo ensejava 

particularidades à organização social da atividade pesqueira, em relação ao escoamento 

da produção, mas também ao cotidiano dos moradores. Segundo o relato do Conselheiro 

Representante da Sociedade Civil dos Pescadores, neto de pescadores da região, os 
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pescadores quando iam pescar em outras praias, que embora distantes ainda eram 

compreendidas como uma continuidade de seu território de pesca, pernoitavam e 

estabeleciam trocas e contatos sociais, muitas vezes de parentesco. Este tipo de 

organização promovia outras formas de atividade econômica como no caso dele, seus 

avós foram donos de uma estalagem. 

 “Tudo se fazia pelo mar, na vela, parte na vela e parte no remo, 
quando não tinha motor. Meus avós... meu avô o Bonifácio com o tio 
Nília montaram uma estalagem onde é o hotel hoje, perto da Duna, 

que é o hotel Morro da Peça, e Porto Grande que é o nome do espaço 
onde os tropeiros quando o mar tava manso levavam as coisas pra 
praça XV, pra Praia do Peixe. Eles viam e comiam, dormiam e 
pernoitavam na estalagem da minha vó e iam pra Praia do Peixe. Meu 
tio e meu avô pescavam e também faziam este comércio. Meu avô 
faleceu muito cedo, bem antes de eu nascer, ele passou mal e tiveram 
que levar ele pro hospital, levaram de canoa e ele faleceu no meio do 

caminho. E minha avó continuou com a pensão.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS 
PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 

 A partir de 1923, com a construção da estrada que passou a ligar Itaipu a Niterói 

e a criação do mercado São Pedro no centro da cidade, o transporte marítimo foi 

gradativamente substituído pelo transporte terrestre. Todavia, o valor do pescado 

negociado pelos pescadores continuou desvalorizado, pois a contratação do frete 

embutia a mercadoria o custo do transporte e do gelo. Segundo Pessanha (2003, p. 63), 

“o descompasso entre os esforços de captura entre as campanhas” (algumas eram mais 

organizadas e produtivas do que outras), a ausência de frigoríferos e a alta perecividade 

do produto foram fatores que dificultaram a prática entre as campanhas da divisão do 

custo do frete. 

 Até hoje a venda é realizada através de intermediários ou pelo leilão na praia, 

atividade caracterizada pela venda direto do pescado aos turistas e aos compradores de 

bares e restaurantes locais que negociam os preços dos pescados conforme o sucesso 

das “marézinhas” e a demanda, segundo a necessidade do pescador de escoar a 

produção ou sua urgência em obter algum lucro. A relação entre os pescadores e os 

compradores se caracterizava como uma relação de dependência, a “proximidade com 

centros de comercialização” pode ser compreendida inclusive como um dos fatores que 

condicionou a tradição à venda do “peixe in natura” e “desestimulou as iniciativas para 

montagem de frigoríficos ou o desenvolvimento de técnicas de salga ou defumação.” 

(PESSANHA, 2003, p. 63)  



73 
 

 

“Na maioria das vezes é aqui na praia, gente tem o comércio aqui 
tradicional, quer dizer virou tradicional de umas décadas pra cá, de 
vender na praia, né? Uns 40 anos atrás a gente quase não vendia esses 
peixes na beira de praia Tinha os pombeiros, que era o pessoal que 
vendia com os cavalos, vinha com jacá, tinha todo uma técnica  de 
manter o peixe fresco, os vegetais  que eles usavam pra vender aqui na 

região, aí depois que a peixaria começou a comprar também  e tal. A 
Gente vende muito pra peixaria, quando a gente assim pega numa 
escala muito maior né?! Tipo assim a quantidade que a gente pesca no 
dia a dia ficou escassa. Antigamente quando a gente pegava com 
arrastão capturava muito mais, enchia 3, 4 canoa, a gente da rede de 
malha pegava 500, 300 kg de corvina, cada pescaria. Então o pessoal 
vendia pras peixarias, ou levava pro mercado São Pedro. Mas hoje a 

demanda de cada barco pegando 1, 2 caixa, o comércio local da conta, 
bares também. Quando bate mais peixe a gente liga pra alguém da 
peixaria ou leva pro mercado.  Temos os contatos, mas não temos a 
estrutura adequada pra armazenar, pra filetar.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 19/03/208) 

 

 Conforme algumas falas dos pescadores, esta situação muitas vezes transforma a 

sorte de uma boa “marezinha” em preocupação, visto que cada pescador ou campanha 

tem que buscar meios próprios para arcar com o custo do beneficiamento, 

armazenamento e venda da produção excedente. Por isso, alguns pescadores consideram 

os frigoríficos uma necessidade fundamental não apenas para a questão econômica 

como também para o desenvolvimento da capacidade associativa
33

 dos pescadores por 

meio de cooperativas. O Conselheiro Representante de Piratininga acredita que a 

instauração de uma cooperativa poderia estimular o trabalho em conjunto e a união, 

diminuindo a competição entre os pescadores. Segundo o seu relato, a formação de uma 

cooperativa para o beneficiamento dos pescados teria sido inclusive uma das propostas 

realizadas aos pescadores no processo de mobilização para a criação da reserva 

extrativista, mas que infelizmente ainda não foi discutida com a instauração da resex. 

 “Porque olha só, se houvesse aqui em Itaipu, eh...como se diz uma, 
cooperativa que facilitasse o pescador vender seu peixe, escoar o 
peixe, haveria mais união porque o  pescador aqui concorre com o 
pescador que está do seu lado entendeu? Então isso faz ter a desunião 

                                                           
33

 Baquero (2003, p.100-101) considera que “ser membro de associações tem-se tornado o indicador mais 
adequado para examinar a formação ou a destruição do capital social”, segundo a literatura 

(YAMAGISHI; YAMAGISHI, 1994) “ao fazer parte de associações às pessoas desenvolvem interações 

entre si, aumentando a possibilidade do desenvolvimento de confiança recíproca entre elas”, o que 

aumenta “a capacidade da ação coletiva, a cooperação e confiança intragrupo, possibilitando o alcance 

dos objetivos coletivos mais facilmente”. Todavia, o autor enfatiza (In: PORTES 1998) que a participação 

em associações informais não é uma condicionante para a formação de estoques de capital social público, 

pois em muitos casos “a informação e a confiança que circulam por meio das relações pessoais” podem 

“agir como limitadores de competitividade e assim reduzir a eficiência das atividades econômicas como 

resultado dos conflitos entre atores”, assim “para compreender de que forma as funções positivas 

decorrentes da existência de redes sociais podem ser materializadas é primordial conhecer não só as 

condições culturais, mas também as políticas”. 
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aqui em Itaipu. Se tivesse uma cooperativa aqui..oh pescou.. todo 
mundo vamos lá..oh peixe ta dando aqui e tal, vamos matar o peixe 
aqui, vamos lá. Porque sabe se matar este peixe aqui, vai pum..botar 
na cooperativa ali e acabou, entendeu? Então todo mundo ia ser unido. 
Mas quando eu tenho que concorrer com você para vender o peixe, 
brigar com você para vender o peixe aí o negocio fica diferente. Tudo 

isso ia acontecer, cadê?” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE PIRATININGA, Entrevista, 11/04/2018) 

 

 A década de 40 caracterizou-se por um período de muitas intervenções 

paisagísticas na cidade de Niterói. Em 1944, a gestão pública municipal elaborou um 

Plano de Urbanização para as Regiões Litorâneas de Itaipu e de Piratininga. Embora a 

Prefeitura não tenha de fato executada nenhuma das obras previstas, apenas a 

divulgação do plano foi o suficiente para atrair diversos investimentos imobiliários e 

comerciais contribuindo para o crescimento populacional
34

 e a urbanização da região. 

 Em 1945
35

, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNO) construiu 

um canal artificial (conhecido como Rio Camboatá) ligando a Lagoa de Piratininga
36

 a 

Lagoa de Itaipu
37

 sob a justificativa de que esta intervenção diminuiria os alagamentos e 

transbordamentos que ocorriam nos períodos de chuva, o que consequentemente 

contribuiria para o controle da malária que na época tinha o risco de se tornar uma 

                                                           
34

“Em 1945 foi aprovado o maior loteamento da época, "Cidade Balneária de Itaipu", de propriedade da 

Cia. de Desenvolvimento Territorial, que por não ter analisado as características físicas locais, criou lotes, 

submersos na lagoa de Itaipu. Outro loteamento importante surge em 1946, o "Vale Feliz", com o 

parcelamento da primeira gleba da Fazenda do Engenho do Mato, grande área produtora de açúcar. 

Atualmente, os renascentes desta fazenda estão ocupados pela Fundação Leão 

XIII.”(http://www.achetudoeregiao.com.br/rj/niteroi/historia2.htm, acesso: 11/06/2018) 
35

“ Em 1946, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, realiza a abertura de um canal de ligação 

entre a Lagoa de Piratininga e a de Itaipu, o Canal de Camboatá. A justificativa para sua construção era a 

necessidade de evitar o transbordamento que ocorria nas áreas marginais às lagoas e ao surto de malária 

que se alastrava pela região, justamente por ficarem constantemente alagadas. Como consequência deste 

canal, a água que se acumulava durante a estação chuvosa passou a drenar para Itaipu, ocasionando 

grandes modificações no sistema lagunar pelo esvaziamento da lagoa de Piratininga, e o afloramento dos 

terrenos marginais, permitiram a invasão de posseiros e propiciaram a ampliação das áreas loteadas, fato 

agravado pelos sucessivos aterros clandestinos. Surgiram neste período, vários loteamentos como o 

"Marazul" de 1951 e o "Bairro Piratininga" em 1952. Estes projetos previram demarcações de pelo menos 

2.052 lotes nas áreas ocupadas pelo espelho d’água. Além destes, ocorreu a expansão da "Cidade 

Balnearia de Itaipu", tendo inclusive como loteada as lagoas de Piratininga e de Itaipu, o sítio 

arqueológico da Duna Grande (Itaipu) e da Duna Pequena (atual Camboinhas).” 
(http://www.achetudoeregiao.com.br/rj/niteroi/historia2.htm, acesso: 11/06/2018) 
36

 A laguna de Piratininga apresenta área de 2.87 Km2 , com profundidade média de 0.50m, com bacia de 

drenagem de 23 Km2, sendo o rio Jacaré o seu principal tributário. Atualmente, este rio, bem como os 

córregos de Arrozal, Santo Antônio e Valão de Cafubá estão totalmente degradados por aterros, 

assoreamentos e lançamentos de esgotos. A laguna de Piratininga era naturalmente mais elevada que a 

laguna de Itaipu e ambas funcionavam como lagoas de transbordamento, que nas épocas de grande 

precipitação pluviométrica atingiam níveis elevados, alagando o entorno e vazando para o mar. 

(http://www.nitcult.com.br/ecologia1.htm. acesso: 07/06/2018) 
37

 “A laguna de Itaipu é pequena e arredondada, com área de 1Km2 e profundidade média de 1.00m, 

dragada artificialmente. Sua bacia hidrográfica apresenta uma área total de 22.50 Km2, sendo seu 

principal contribuinte o rio João Mendes.” (http://www.nitcult.com.br/ecologia1.htm. acesso: 07/06/2018) 

http://www.achetudoeregiao.com.br/rj/niteroi/historia2.htm
http://www.achetudoeregiao.com.br/rj/niteroi/historia2.htm
http://www.nitcult.com.br/ecologia1.htm
http://www.nitcult.com.br/ecologia1.htm
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epidemia. A construção do canal secou essas áreas e ampliou os terrenos que 

tradicionalmente eram ocupados pelos pescadores e suas famílias por serem mais 

próximos aos recursos pesqueiros a partir de então esses terrenos passaram a ter grande 

valor imobiliário atraindo o interesse de muitas construtoras que começam assediar e 

pressionar os pescadores a venderem seus lotes.  

 A comunidade de pescadores de Itaipu apreensiva com possíveis remoções e a 

destruição do patrimônio histórico e cultural, se mobilizou a favor da preservação das 

ruínas do Recolhimento de Santa Teresa através da transformação do local em um 

Museu, uma estratégia que buscou através do vínculo ancestral com o território 

legitimar legalmente a permanência na área. (IBRAN, 2014, p.34) 

“As ruínas do recolhimento foram inscritas no Livro de Tombo de 
Belas Artes em 1955. Com esse tombamento histórico, a comunidade 
que habitava o interior do prédio foi removida do local e passou a 
habitar em seu entorno, junto aos demais pescadores. Em 1977, foi 
criado o Museu de Arqueologia de Itaipu nas ruínas do recolhimento.” 
(IBRAN, 2014, p.35) 

 

 Segundo o levantamento de dados realizados por Araújo (2015, p. 87), até os 

anos 60 os pescadores de Itaipu podem ser considerados como “protagonistas da 

economia local”, de modo que muitas das características do território foram moldadas 

segundo a interpretação da cultura local da pesca, como por exemplo, a definição dos 

locais de moradia e a formação da vila, a guarda dos materiais próximos a areia e de 

frente ao mar, a definição dos locais de pesca e dos portos, etc.. A autora explica 

(ARAÚJO, 2015, p. 87-88) que os pescadores artesanais ao longo do tempo foram 

adaptando suas técnicas objetivando aumentar sua produção para além da subsistência 

de suas famílias, visando o abastecimento do mercado local, e que desta forma 

mantiveram sua representação política na localidade, o que pode ter possibilitado a 

manutenção de suas práticas culturais e a sobrevivência do seu modo de vida.  

  A partir da década de 60, o processo de urbanização se intensifica na região e as 

comunidades de pescadores de Itaipu e Piratininga começam a sentir os impactados da 

falta de planejamento urbano. A obra da DNOS e o adensamento urbano desencadearam 

um processo gradativo de poluição e de assoreamento das margens das Lagoas de 

Piratininga e Itaipu.  

“As lagoas de Piratininga e Itaipu, foram as primeiras a dar sinais de 
esgotamento, devido ao aterramento de suas margens, fruto de 
investidas do setor imobiliário que buscava aumentar a extensão de 
terras loteáveis. O Próprio Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento (DNOS) promoveu uma obra que influenciaria 
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decisivamente na especulação imobiliária: a abertura do Canal de 
Camboatá, que interliga as lagoas de Piratininga e Itaipu. A 
interligação das duas lagunas aumentou a extensão de terras loteáveis 
e foi vantajoso para os proprietários de terras” (SIMON, 2015, p.4) 
 

 O processo de expansão urbana em Niterói é acelerado a partir dos anos 70, com 

a conclusão em 1974 das obras da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói), 

projeto que viabilizou a mobilidade urbana aproximando o município a grande cidade 

do Rio de Janeiro. Niterói passa a ser compreendida como “cidade dormitório”, com um 

crescimento populacional exponencial que progressivamente se expande para a Região 

Oceânica. 

 As grandes intervenções na paisagem da Região Oceânica culminaram com a 

abertura permanente da “boca da lagoa” de Itaipu ao mar, este empreendimento
38

 foi 

realizado pela construtora Veplan
39

 e teve como finalidade secar as áreas que ainda 

possuíam características de brejo por ficarem alagadas com as mudanças da maré e 

desta forma, ampliar a área de construção. Na época estes terrenos passaram a ter forte 

valor imobiliário devido ao apelo paisagístico do conjunto mar e lagoa, dando origem 

ao loteamento de Camboinhas, hoje um dos bairros mais valorizados da região oceânica 

e da cidade de Niterói. 

 “Sabe por que tem o nome Camboinhas? Camboinhas, deram o nome 

de Camboinhas porque é onde que calhou o Camboinhas, o nome 
daquilo dali era Caminhos da Moça.  Caminhos da moça. Ali morava 
falecido Dino, a mãe dele, dona Anita, quando Camboinhas, o navio, 
encalhou ali ficou, daí passou dar o nome ‘’Olha lá Camboinhas’’. E 
Camboinhas ficou.” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE PIRATININGA, Entrevista, 23/03/2018) 

 

 Esta obra ocasionou muitos impactos a dinâmica ambiental local e aos seus 

ciclos simbióticos, principalmente em relação à salinidade e a temperatura da água na 

                                                           
38 “Na década de 70, a Veplan, empresa imobiliária, obteve judicialmente autorização do governo, sendo 

apresentado o primeiro EIA – RIMA do país, e abriu o canal permanente em Itaipu, nivelando as lagoas 

com as marés oceânicas. Com isso, não houve mais retenção de água pluvial, inviabilizando a abertura 

periódica da barra de Piratininga, e o único contato desta lagoa com o mar passou a ser feito através de 
Itaipu. O nível da lagoa de Piratininga baixou mais de 1.50m. Como parte da lagoa foi loteada, muitos 

lotes que antes eram submersos puderam ser ocupados, e a margem foi indevidamente ocupada, não 

sendo respeitada a faixa marginal e vegetação de proteção.”  

( http://www.nitcult.com.br/ecologia1.htm. acesso: 07/06/2018) 
39

 “Em 1976 foi aprovado o "Plano Estrutural de Itaipu", da Veplan Residência, substituindo parte do 

antigo Loteamento "Cidade Balneária de Itaipu", (aprovado em 1945) e de propriedade da Itaipu 

Companhia de Desenvolvimento Territorial. O projeto previu o aterro das margens da lagoa de Itaipu, 

sendo marco do processo de transformação ambiental da área, e a abertura de um canal permanente de 

ligação entre o mar e a laguna de Itaipu, para permitir o acesso de embarcações aos terrenos situados no 

interior da lagoa, provocando a modificação do ecossistema.”.  

 (http://www.achetudoeregiao.com.br/rj/niteroi/historia2.htm, acesso: 11/06/2018) 

http://www.nitcult.com.br/ecologia1.htm
http://www.achetudoeregiao.com.br/rj/niteroi/historia2.htm
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lagoa, aos ciclos dos ventos que interagiam com as Dunas que possuem atributos 

arqueológicos de sambaquis
40

 e que posteriormente foram tombadas pelo patrimônio 

histórico e a descaracterização das restingas e de seus serviços ambientais como, por 

exemplo, o amortecimento do efeito de borda. Todas essas alterações ambientais 

repercutiram nos hábitos da fauna local e dos cardumes, e por consequência, nas 

atividades de pesca na região.  

 A percepção dos Conselheiros Pescadores entrevistados em relação a este 

processo varia conforme a relação que os mesmo possuem com os territórios atingidos, 

acrescenta-se que de certa forma há uma confusão no imaginário coletivo entre as 

consequências das obras para construção do canal artificial dos anos 40, com a obra da 

Veplan, ou mesmo o fato de que as interferências conjuntamente estabeleceram uma 

nova dinâmica ambiental na região e ainda o decorrer do tempo principalmente em 

relação à primeira obra, contribuiu para que os pescadores compreendessem as 

intervenções como uma só, no caso apenas a da Veplan. 

 Os pescadores que moram próximo a Lagoa de Piratininga atribuem melhorias a 

qualidade de vida por ter dado fim as enchentes. 

“E depois a Veplan veio fazer a dragagem da lagoa, ia ser um troço 
muito bonito, aquela lagoa de Itaipu, não sei se você sabe, ia ser 36 
marinas ali dentro, eu inclusive participei daquilo ali, trabalhei naquilo 
ali, fazendo a dragagem. Ai deu uma enchente abriu aquele canal , a 

Veplan já tinha colocado pedra de um lado do outro, mas a Colônia foi 
lá e abriu o canal e estragou o serviço da Veplan.  O interventor da 
Colônia antigamente era o falecido Hildo41 , ele tinha pinimba com a 
Veplan.   Ex combatente. Era época da ditadura ainda. O Hildo , ele 
era político e tinha pinimba com a  Veplan. A Veplan queria comprar 
ele, mas ele não se rendia. Ai quando encheu a lagoa, a Veplan abriu 
pra não estragar  o serviço dela lá. O certo era abrir uma, secava a 

outra e a gente podia trabalhar lá tranquilo,  mas não ele com birra 
abriu a de lá no final e abriram daqui também [...] a água vinha onde 
tem asfalto agora. Meu ex sogro, meu falecido sogro e sogra (a casa 
deles ainda ta ali,quando eles vieram morar aqui, morava bem aqui 
assim, morava até num barraquinho de tabuazinha) quando enchia 
aqui  ele corria para a casa do compadre que tinha uma casa perto da 
padaria modelo.. Eu cheguei ir pra lá 2 vezes quando cheguei aqui, 

passava a dormir lá, aqui enchia d’água, enchia tudo isso aqui.  
Invadimos isso aqui quando secou tudo.” (CONSELHEIRO 

                                                           
40

 “sambaquis”: “que em língua tupi quer dizer “amontoado de conchas”. Nesses montes, além de pontas 

de flechas, pedras polidas, conchas, restos de fogueiras e espinhas de peixes, também foram encontradas 

ossadas humanas, pois algumas áreas dos sambaquis abrigavam locais de sepultamento! A lei federal 

3.925 proibiu essa prática, tornando os sítios arqueológicos patrimônios da União.” (IBRAN, 2014, p.17-

27) 
41

  Hildo de Mello Ribeiro, ex-combatente e interventor da Colônia. 
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PESCADOR REPRESENTANTE DE PIRATININGA, Entrevista, 
23/03/.2018) 

 

 Enquanto que os pescadores que moram em Itaipu descreveram a intervenção da 

Veplan como uma imposição comercial e política, alguns inclusive se referiram a este 

processo como violento. Na época, para a realização das obras a Veplan precisou 

demolir uma vila de pescadores que existia entra a Lagoa de Itaipu e a praia de 

Camboinhas. Os moradores da vila foram assediados pela empresa e de certa forma 

coagidos a vender suas terras. A demolição desta vila e a formação do bairro de 

Camboinhas
42

 restringiram ainda mais a mobilidade dos pescadores, pois o acesso a pé 

de Itaipu à Piratininga era realizado por trilhas ou pela praia de Camboinhas. Questiona-

se se esta intervenção não foi um dos fatores que contribui para a concentração dos 

pescadores no canto esquerdo da praia de Itaipu e da Prainha de Piratininga, diminuindo 

a interação social entre as comunidades e seus territórios até então compreendidos como 

contínuos e livres. Além desta questão, os pescadores de Itaipu atribuem a esta obra a 

mudança da salinidade na Lagoa e a perda da piscosidade. 

“A praia era livre, né? Ali tinha mais ou menos uma vila entre a parte 

debaixo da beira da praia como a parte da lagoa debaixo, ali tinha 
mais ou menos umas 20 e poucos famílias de pescadores, do lado de lá 
da lagoa, acabou tudo. Veio a Veplan tirou o pessoal, mas também 
não tirou ninguém a ponta pé, deu terreno, deu casa, quem quis 
dinheiro foi indenizado, não saiu ninguém a pontapé não.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018). 

 
“Comecei a viver mesmo da pesca nos meus 22 anos, minha casa foi 
feita com pesca da lagoa. Nessa época eu pescava na lagoa de tarrafa, 
depois é que eu passei para a pescaria de linha. Matava muito camarão 
nessa lagoa.. vivia mesmo de camarão. Mas, na época tinha bastante 
camarão, tinha um camarão branco que era um camarão desse 
tamanho assim...eu vinha de tarrafa de manhã cedo, até umas 11 horas 

eu matava 10, 12 quilos de camarão, arrumava um dinheiro muito 
bom. Hoje em dia oh..tá tão assoreada a lagoa que você não encontra, 
num vem nem matar mais um, não tem mais. Mas, eu sempre vivi da 
pescaria.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
ITAIPU, Entrevista, 11/04/2018) 

                                                           
42

 “A praia de Camboinhas foi cercada com arame farpado e a restinga, foram aplainadas a trator para 

facilitar o parcelamento e a demarcação dos lotes. As praias de Camboinhas e de Itaipu, que formavam 

uma única paisagem, foram separadas com a escavação de canal permanente, protegido por pedras, para 

acessar a marina que seria construída ao lado do apart-hotel erguido na restinga. O canal permanente 

quebrou o ciclo natural de lagoa de arrebentação que Itaipú tinha – a de romper a sua barra arenosa, 

ligando-se ao mar, na época das chuvas. Este processo, que se repetia anualmente, permitia que os 

cardumes saíssem do mar, subissem a correnteza e desovassem no interior da lagoa, de águas calmas e 

protegidas, perpetuando espécies.” (http://soprecam.com.br/historicos/camboinhas, acesso 09/06/2018) 
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 Em 1988 foi criada a SOPRECAM
43

 – Sociedade Pró Preservação Urbanística e 

Ecológica de Camboinhas, formada a partir da organização dos moradores tinha como 

objetivo transformar Camboinhas em um dos bairros de Niterói como os melhores 

índices de qualidade de vida através do desenvolvimento de algumas metas como a 

prestação de serviços comunitários, o fortalecimento da logística de segurança 

estratégica, o cuidado com a limpeza e o embelezamento urbanístico a preservação 

ambiental e principalmente a gestão do sistema de águas e esgotos, visto que até os anos 

2000 a região oceânica era desprovida de saneamento básico. Embora este modelo de 

gestão de águas e esgoto possa ser considerado pioneiro na cidade, alguns dos 

Conselheiros Pescadores entrevistados possuem uma visão um pouco diferente deste 

processo, pois no cotidiano da pesca percebem que o crescimento do bairro não foi 

acompanhado pelo crescimento da estação de tratamento de Camboinhas quando esta 

foi transferida para Águas de Niterói (empresa que possui a concessão municipal para o 

tratamento de águas e esgotos do município) e por isso acabam por atribuir a 

SOBRECAM parte da poluição das lagoas, mas na verdade a atualização do sistema em 

relação à demanda é de responsabilidade da concessionária.  

“... a SOPRECAM (se referindo a estação de tratamento de esgoto) 
quando criada, eu falei isso pra mulher, foi criado aquilo pra, por 
exemplo, 20 mil pessoas, entendeu?! Quantas pessoas têm dentro de 

Camboinhas hoje, aquilo não tinha nem prédio quando foi lançado 
aquele tratamento de esgoto, só tinha o prédio onde é a Marina. A 
SOPRECAM, que trata do esgoto de Camboinhas. Não mudou nada. 
Quando dá uma chuva em excesso eles abrem as válvulas, entendeu? 
Eles abrem as válvulas lá, e no final da Rua 14 tem válvula, no final 
da Rua 11 tem válvula, então eles criaram um sistema que tipo assim 
só é bom pra eles [...]  Se você andar na beira da lagoa tem quadra de 

tênis, tem casa de juiz, tem casa de delegado, o sítio da 1001 tá dentro 
da lagoa. Que eu saiba o pescador tem um limite de 30 metros da beira 
da orla da lagoa, isso é lei, isso eu não tô falando agora não, isso é lei, 
isso quando eu nasci já estava, entendeu?! Agora vocês vêm com 
briga de prefeitura, com marinha querendo generalizar. Aqui é o 
pescador, aí eu falei com ele são só os moradores  da beira lagoa que 
são os favelados, aí eles ficaram bravo comigo que eu falei :’’ É muito 

fácil vocês olhar  uma pessoa na rua descalço e criticar que ela 
descalça do que você passar ali no mercado e comprar uma sandália e 
dar pra ela’’. Ficou todo mundo me olhando. Eu tinha essa reunião 
gravada.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE PIRATININGA, 
Entrevista, 29/03/2018) 

 

                                                           
43

 http://soprecam.com.br/historicos/camboinhas/ (acesso 09/06/2018). 
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 Esta responsabilização provavelmente esta atrelada a forma como os pescadores 

foram tratados quando o bairro de Camboinhas foi criado. Segundo alguns relatos, 

durante certo período os pescadores foram impedidos de utilizar algumas trilhas por 

dentro de Camboinhas pelos seguranças contratados pela SOPRECAM e que inclusive 

depois de suas reclamações foi disponibilizado um carro para fazer o transporte até  

Piratininga. O pescador que relatou estes fatos percebe esta ação tinha como objeto 

constringir os pescadores e os fazerem desistir deste acesso. 

 A especulação imobiliária, por intermédio do poder aquisitivo a qual representa, 

e o planejamento público, com suas intervenções ambientais unilaterais executadas sem 

considerar as dinâmicas sociais já existentes na região, acometeram a comunidade de 

pescadores de Itaipu e Piratininga as etapas do processo de desorganização social
44

.  

“A cidade não pode fixar os valores da terra e, na maioria das vezes, 
deixamos para as empresas particulares a tarefa de definir os limites 

da cidade e a localização de seus distritos residenciais e industriais. Os 
gostos e conveniências pessoais, os interesses vocacionais e 
econômicos tendem infalivelmente a segregar e, assim, classificar as 
populações das grandes cidades. Dessa maneira, a cidade adquire uma 
organização que não é planejada nem controlada.” (VALLADARES, 
2018, p. 41) 

 

 Estes fatores pressionaram os pescadores residentes em áreas próximas as lagoas 

e praias de Piratininga e de Itaipu a saírem da região e se mudarem para localidades 

cada vez mais distantes dos seus meios de produção, impulsionando à emigração ou a 

concentração da comunidade em pequenos fragmentos de seus antigos territórios, 

alterando toda a dinâmica socioeconômica da região. 

“Seu eu sair daqui tem que sair prum lugar que tenha praia e que tenha 
lugar de pescaria ou de lagoa ou de praia, porque pode trabalhar no 

que for, mas a pescaria a gente não abandona de jeito nenhum.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
PIRATININGA, Entrevista, 23/03/2018) 
 

 As famílias que resistiram e permanecem na área ficaram restritas a pequenas 

parcelas dos seus antigos territórios, em Itaipu no Canto de Itaipu, na vila da Toca do 

Maracujá, em terrenos entre as Dunas e a Lagoa de Itaipu ou próximo ao cemitério. Em 

Piratininga a comunidade de pesca se agrupou em alguns terrenos no Timbau, as 

margens da lagoa de Piratininga pressionadas pela Ciclovia ou em uma pequena 

comunidade na Rua da Graça que há pouco tempo teve o acesso ao bairro de 

                                                           
44

 “... a desorganização social, que corresponde a um declínio da influencia dos grupos sociais sobre os 

indivíduos, manifesta-se por um enfraquecimento dos valores coletivos e por um crescimento e uma 

valorização das práticas individualistas.” (COULON, 1995, p. 34-35) 
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Camboinhas fechado com a construção de uma “praça para os moradores”, que na 

verdade foi claramente construída com o objetivo de limitar o crescimento da 

comunidade para dentro de Camboinhas, na época alguns moradores protestaram e 

colocaram faixas nas fachadas de suas casas reivindicando o direito de ir e vir.  

 A obra da Ciclovia realizada em 1993
45

 através de uma parceria entre a 

Prefeitura Municipal de Niterói e a SERLA foi realizada sob a alegação da necessidade 

de delimitar a faixa marginal de proteção da laguna de Piratininga. Segundo alguns 

relatos, como o do Conselheiro Pescador Representante da Sociedade Civil dos 

Pescadores de Piratininga, esta intervenção tinha na verdade o objetivo de remover 

apenas os territórios ocupados por pescadores e suas famílias, uma vez que o traçado da 

ciclovia preservou a quadra de tênis e grande área pertencente ao dono da empresa 

Viação 1001. 

“A ciclovia, você sabe por que foi feita a ciclovia?  Pra limitar invasão 
da Lagoa.  Pra isso foi feita a ciclovia. Eles vieram tirando os 
barracos, quem é a pessoa? É um pobre, é um sei quê. Tira! Quem é 
fulano, beltrano? Tira! Foram tirando assim,quando chegou na quadra 
de tênis fez a volta, a quadra de tênis naquela curva que tem lá, aquilo 
não é design de ciclovia nenhum.  Fizeram a volta por quê? O dono é 

um juiz, você entendeu?! Aí fizeram por lá na Avenida 7, tiraram um 
monte de barraco, tiraram, tiraram, quando  chegou lá a coisa parou? 
Porque do lado de cá tem um sítio da 1001, você me entendeu? Eu 
conheço Piratininga desde que a principal era rua da beira da praia, 
rua de chão ainda, isso aqui não existia nada o cara chega ontem aqui 
e quer falar: ‘’ Ah que Piratininga...’’Meu irmão, pêra aí, não é 
assim.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DA 

SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE PIRATININGA, 
Entrevista, 29/03/2018) 
 

 Paralelamente a obra da ciclovia foi construída uma comporta na saída da Lagoa 

de Piratininga para a Prainha onde foram colocadas manilhas (estruturas de concreto 

armado) objetivando alinhar e nivelar a lagoa ao mar segundo a tábua de marés. 

Todavia, os constantes assoreamentos e deslocamentos das manilhas impossibilitaram o 

manejo hídrico da lagoa. A ineficiência ambiental e social destas duas obras contribuiu 

para a piora da qualidade ambienta da lagoa de Piratininga que passou a acumular todos 

os dejetos lançados pelos efluentes dos poucos rios ainda não aterrados, porém poluídos 

desde a boca da praia de Itaipu o que comprometeu a qualidade de vida dos pescadores 

e moradores da região. Até hoje em dias de muito calor ou depois de grandes volumes 

de chuva a população e o ecossistema local sofrem com os transtornos destas obras, a 

diminuição da quantidade de oxigênio na água provoca grande mortandade de peixes  

                                                           
45

 http://www.nitcult.com.br/ecologia1.htm  (acesso 09/06/2018) 

http://www.nitcult.com.br/ecologia1.htm
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gerando um impacto ambiental, perda econômica para os pescadores e um péssimo 

odor. 

 Da mesma forma como ocorreram mudanças na reorganização espacial das 

famílias de pescadores, a pesca artesanal também teve que se reorganizar mediante o 

desafio da nova dinâmica socioespacial. Segundo Simon (2015, p.6), os únicos 

territórios de pesca na praia que resistiram foram a Prainha de Piratininga, onde 

atualmente se concentram os ranchos de pesca dos pescadores de Piratininga que 

permaneceram devido à luta e resistência de algumas lideranças locais, e o Canto de 

Itaipu que ficou protegido pelo Tombamento do Museu, das Dunas e pelo prédio da 

Colônia.  E apesar disso, estes poucos lugares que restaram aos pescadores são alvo de 

constantes conflitos de uso, estes territórios são atravessados por indivíduos e grupos 

sociais que possuem outras lógicas e entendimento do uso e destino dos recursos 

naturais disponíveis na região.  

 As mudanças no espaço redefinem a organização social, e consequentemente 

inicia um movimento de adaptação da comunidade aos novos arranjos sociais 

provocados pelo processo de urbanização e modernização. Neste processo de adaptação 

ao novo contexto, interferências nas simbologias das interações e nos padrões de 

liderança conduzem a contestação das relações de poder antes estabelecidas. Os 

próprios líderes enfrentam dificuldades na compreensão dos novos códigos e regras uma 

vez que estes, assim como todos, estavam habituados e dependentes de certas rotinas de 

ação, alicerçadas em padrões estabelecidos pela confiança interpessoal e obrigações 

recíprocas. (WHYTE, 2005, p.265-273).  Segundo Pessanha (2003, p. 26), 

anteriormente a estas intervenções as relações possuíam contornos mais claros, isto 

porque “indivíduos estavam ligados entre si por laços de parentesco, compadrio e 

vizinhança”, logo “compartilhavam um corpo de regras” que organizavam sua estrutura 

social e cultural. 

 Durante as entrevista, alguns pescadores mais velhos relataram a falta de 

comprometimento das outras gerações não apenas com a pesca, mas principalmente 

com a comunidade. Um dos entrevistados inclusive relatou que alguns pescadores mais 

jovens estariam fazendo uso de certas substancias nos Ranchos de Pesca, o que a seu ver 

seria um desrespeito às famílias e crianças que frequentam o local e compram seus 

peixes. De certa forma, compreende-se que este pescador está preocupado também com 

a forma como os “outsiders” podem passam a ver os pescadores. Muitas vezes, 

infelizmente, a figura do pescador é vinculada ao alcoolismo e que pode passar a ser 
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devido a estes comportamentos, também  atrelada a outras drogas, contribuindo para a 

criação de uma visão distorcida e preconceituosa em relação ao modo de vida do 

pescador, o que tende a influenciar o valor que as pessoas de “fora” dão a pesca e ao 

pescado. 

“... Aquilo ali que se pudesse acabar era bom (se referindo ao 
consumo de drogas nos Ranchos de Pesca), não pode falar, quem sou 
eu pra falar, ficar na minha, sentir aquele cheiro passar mal e ficar 
queto, vou reclamar com quem? Só quero que me respeite, dentro do 
meu quadrado não usa, tudo bem, agora tem tanto lugar, vai lá pra 
pedra fuma lá na pedra, por que aqui passa família, tem criança. Um 

troço muito errado,eles não respeitam isso, por isso que as vezes eu 
fico revoltado,é por isso que trago minha rede pra costurar aqui, não 
costuro lá na praia .Eu costurava na Prainha... não posso falar nada  
tenho que ficar queto, prefiro costurar perto de casa.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
PIRATININGA, Entrevista, 23/03/2018) 

  

 Esta narrativa talvez possa ser um indicador da verdadeira importância que há na 

implantação da Resex como forma de resgate do pertencimento e da valorização da 

tradicionalidade para os pescadores das próximas gerações. Não que isso signifique 

aprisioná-los a padrões estruturais culturais ou fazer julgamentos de valor, mas o ritmo 

acelerado das mudanças podem incutir novos valores em um tempo que dificulte a 

adaptação destes indivíduos, o que os torna mais vulneráveis ao “Homem Marginal
46

”, 

principalmente pela ausência de políticas públicas de inclusão social. De tal forma, os 

pescadores mais antigos se tornam estrangeiros (SIMMEL, 1908) dentro do seu próprio 

território, e os mais novos na busca da adaptação, visto que esta é sempre desejável 

(PARK, 1928), tendem a ressignificar seus valores sociais a partir de  padrões, códigos 

e convenções estranhos a sua estrutura social, e portanto encontram-se entre o processo 

de aculturação e a construção de uma nova identidade. Logo, a noção de homem 

marginal (PARK, 1928) configura a inclusão de uma geração que vive a ambiguidade, 

entre a cultura da pesca tradicional de sua origem e a necessidade de assimilar os 

códigos da cidade, portanto esta geração é produto de conflitos interculturais.  

(VALLADARES, 2018, p.18) 

                                                           
46

“Segundo Shaw e McKay (1969), para entender e analisar os fenômenos de delinquência e 

criminalidade é preciso levar em conta três tipos de fatores: a situação econômica, a mobilidade da 

população e a heterogeneidade da composição [...] A pobreza, uma grande mobilidade e uma alta 

heterogeneidade da população acarretam a ineficácia das estruturas comunitárias, o que leva a um 

enfraquecimento do controle social; isto, por sua vez, favorece o surgimento da criminalidade” 

(COULON 1995, p. 76). “Park desenvolveu a noção do “homem marginal” e a utilizou pela primeira vez 

em 1928, em um artigo que expunha claramente o mecanismo de conflito intercultural” (COULON, 1995, 

p. 57) 
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 2.2 Rivalidades políticas e conflitos de uso, o processo de criação da Resex 

Marinha de Itaipu. 

   Segundo o relato do Conselheiro Pescador Representante da Sociedade Civil 

dos Pescadores de Itaipu (Entrevista 28/03/2018), entre os anos 70 e 80 Frei Alfredo da 

Pastoral da Pesca idealizou um movimento de mobilização dos pescadores em prol da 

organização da classe, instituindo o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP). Esta 

mobilização principiou-se pelo estado de Pernambuco, concentrando-se no Norte e 

Nordeste e depois seguiu em direção ao Sudeste. A finalidade do CCP era resgatar o 

protagonismo social e político das comunidades de pescadores artesanais e os libertá-los 

do autoritarismo das Colônias, ou seja, do controle da Marinha. 

  Em 1985
47

, Tancredo Neves com o apoio do Conselho Pastoral dos Pescadores 

e ONG’s criou um movimento que se chamou Constituinte da Pesca, objetivando 

organizar e articular os pescadores para garantir mudanças na legislação e a 

transformação das Colônias de Pescadores em Sindicatos. Esta mobilização social 

ganhou impulso com as lutas sociais contra a ditadura, de tal modo que representantes 

deste movimento conquistaram inclusive as diretorias de algumas Colônias que antes 

ocupadas por representantes políticos do Governo ou da Marinha. 

 Com a redemocratização do país e a promulgação da nova Constituição em 1988 

as Colônias passaram a ter autonomia frente ao Estado, o Artigo 8° equiparou seus 

direitos sociais aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais.  Neste mesmo ano, Frei Alfredo 

em visita ao Rio de Janeiro iniciou o processo de organização dos pescadores artesanais 

em associações. Segundo o entrevistado, durante esta visita foram criadas 

aproximadamente 16 associações, entre elas a ALPAPI (Associação Livre de 

Pescadores Artesanais da Praia de Itaipu) e a ALPAGOA (Associação Livre de Pesca e 

Amigos da Praia e Lagoa de Piratininga). 

“No início de 80, Frei Alfredo da Pastoral da Pesca começou a tentar 
tirar esse domínio que o pescador sofria das colônias de pescadores e 
da Marinha, (os presidentes das colônias eram sargentos da Marinha e 

cobravam 10% do que os pescadores pescavam). A ideia era criar a 
ALPAPI, uma entidade livre para os pescadores terem autonomia de 
discutir os seus problemas. Eu participei de uma reunião em Recife, 
não sei se foi a 10ª, 15ª, mas não foi antes da 10ª , eram duas por ano. 
Aí eu fui, (achei legal que no convite pedia pra levar uma rede de 
dormir, nesse galpão da pastoral em Recife tinham vários ganchos de 
rede, eu não levei daqui, eu comprei lá), então tava sendo criada várias 

associações, aí falei que aqui no Rio podia criar algumas. Frei  
Alfredo veio visitar a gente e começamos a criar, ALPAPI, 

                                                           
47

 (https://pt.slideshare.net/zezinhocoimbra/cartilha-colnia-de-pescadores. Acesso: 18/06/2018) 

https://pt.slideshare.net/zezinhocoimbra/cartilha-colnia-de-pescadores
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ALPAGOA, se não me engano criamos 16 associações no estado do 
Rio de Janeiro.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE 
DA SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE ITAIPU, 
Entrevista, 28/03/2018) 

 

  Portanto, a ALPAPI e a ALPAGOA foram criadas como uma tentativa de 

redemocratizar as esferas de debate que se centralizavam na Colônia, pois a formação 

de entidades livres permitiriam maior autonomia aos pescadores para discutir os 

problemas da comunidade pesqueira da região de Itaipu e de Piratininga e ao mesmo 

tempo contribuiriam para o fortalecimento do associativismo da classe. 

 Nesta lógica Simon (2015, p.8) defende que “as circunstâncias que favoreceram 

a criação da Resex passariam necessariamente pela criação da ALPAPI”, pois o 

associativismo teria promovido à inserção da comunidade de pescadores de Itaipu, e 

indiretamente de Piratininga, nas esferas de debate e decisão do município de Niterói. 

Nestas esferas, os pescadores e suas lideranças políticas são incluídos a uma rede maior 

de sociabilidade e apresentados a setores chaves da representação política do estado do 

Rio de Janeiro, tanto da Sociedade Civil como do Poder Público, inclusive aos 

pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Estas interações possibilitaram a 

formação de alianças que oportunizaram condições para uma efetiva mobilização social 

a favor da Resex. Na época, esta ação deu-se por meio “de um abaixo-assinado
48

” que 

requisitava aos órgãos públicos ambientais a abertura de um processo para a instauração 

de uma Reserva Extrativista na localidade. 

 Depreende-se que esta mobilização indicava que os pescadores compreendiam a 

necessidade de se integrarem ao sistema dos “outsiders” e de se apropriarem dos poucos 

códigos legais que poderiam ser utilizados a favor de seus interesses. Logo, os 

pescadores acionaram a política ambiental por meio das Reservas Extrativistas como 

uma forma de consubstanciar condições que legitimassem sua permanência na área por 

meio da categoria tradicional e, desta forma, preservar seu modo de vida ameaçada pela 

pesca industrial. 

 Contudo, esta mobilização foi percebida de forma diferente por pescadores de 

outras localidades que também de se identificavam como artesanais. Estes pescadores se 

                                                           
48

 “Nesse sentido, importa registrar que ambos os processos de criação da Resex (em 2004 e em 2013) 

foram realizados por meio de abaixo-assinados tanto de pescadores quanto de “apoiadores” da criação da 

Resex, sendo o primeiro, em 2004, com 141 assinaturas de pescadores das regiões de Itaipu e Piratininga 

e outro com 275 de “apoiadores”. Em 2013 foram colhidas assinaturas de 120 pescadores e 619 

apoiadores, um aumento expressivo no número de “apoiadores” revelando a ampliação da força política 

dos pescadores e da Resex.” (SIMON, 2015, p.8) 
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sentiram preteridos e excluídos do processo de criação da Reserva e ficaram temerosos 

de perder o acesso aos recursos pesqueiros da área idealizada para a Resex por 

acreditarem que seriam proibidos de pescar na região.  

 Este dilema é mais uma das consequências da especulação imobiliária e da 

remoção dos pescadores para longe de seus lugares tradicionais de moradia e de 

trabalho. A problemática gira em torno da discussão de quais seriam os atributos que 

qualificariam um pescador como artesanal
49

 e pertencente à comunidade de pescadores 

artesanais de Itaipu e Piratininga. Soma-se a esta discussão que os territórios de pesca e 

de moradia possuíam lógicas diferentes dos limites municipais ou bairristas, conforme 

vimos anteriormente, por exemplo, os pescadores muitas vezes compreendiam o 

territórios das praias de Niterói e de Maricá como contínuos. 

“Sou pescador artesanal, de família tradicional de pescadores da praia 
de Itaipu. De pai e mãe de avó, meus avôs paternos e maternos. A 

gente tem uma história de quase; se puxar aí de quase 200 e poucos 
anos no mar de Itaipu e Maricá. Itaipu compreendia todo esse 
território, a cartografia social daquela época era bem grande né?! 
Tinha pessoas com parente em Maricá, Saquarema. O território 
pesqueiro era muito amplo ainda mais antes que Itaipu era território de 
São Gonçalo, né?! Tem toda essa história também, por isto que a 
colônia está lá em Maricá. Sou de família tradicional, e nasci na pesca  
por uma questão de sangue mesmo, desde pequeno mexia lá nas 

tarrafas do meu pai, as redes, sempre me interessei, fazer rede, tecer 
rede, achava interessante, achava bonito, assim como todos os 
pescadores daqui. Todos os pescadores achavam, viam na pesca , 
admirava como os mestres trabalhavam, toda sua técnica da pesca . 
Era um trabalho que chamava nossa atenção, o cerco de tainha, a 
técnica que eles usavam, você vê as canoas tradicionais, todo tipo de 
embarcação, embarcação talhada a mão, toda cuidada, muito bonita.” 

(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018)  
 
“Meu pai não era pescador, a família dele não era pescador, não era 
daqui, eu conheço até poucas pessoas, ele veio trabalhar em Itaipu, 
conheceu minha mãe e casou aqui. Família da minha mãe tem uma 

tradição de pesca que parte da minha avó que é de Maricá, Pantaneiro, 
por ali, e meu avô daqui de Itaipu. Uma mistura das pessoas de Itaipu 
que se misturavam muito às famílias de Maricá porque praticamente 
era uma praia só. Os pescadores acampavam pescando em Maricá e as 
vezes  levavam o peixe direto pro mercado da praça XV.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 

28/03/2018) 
 

                                                           
49

 Cabe ressaltar que desde 2011, a Lei 2874, Artigo 1° considera como patrimônio cultural de interesse 

público, para fins de tombamento de natureza imaterial, a pesca artesanal praticada em Itaipu. 
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 Os pescadores artesanais no Estado do Rio de Janeiro, como os as praias de 

Arraial do Cabo, Maricá, Piratininga e Itaipu, entre outras, são pescadores que “esperam 

o peixe chegar”, conhecidos como “pescadores de porto”. Em tempos antigos estes 

pescadores utilizavam canoas a remo esculpidas em um único tronco de árvore para 

realizar a pesca com rede arrastão (que também era produzida de forma artesanal). 

Atualmente este tipo de pesca ainda é realizado com algumas dessas canoas que 

resistiram ao tempo e que por isso representam um dos símbolos de sua tradição (em 

Itaipu ainda existem aproximadamente 4 canoas dessas e em Piratininga 1 canoa) e com 

embarcações um pouco mais modernas com motores popa de pequena autonomia que 

não possuem equipamentos de segurança que certifiquem suas embarcações a 

navegarem a grandes distâncias do continente. Para este tipo de pesca o acesso a praia 

pela areia torna-se imprescindível, seja para “arriar” as embarcações, ou no caso da 

pesca de arrastão, para “cobrar” a rede. E ainda, é neste espaço que os pescadores 

realizam a venda dos peixes aos turistas e frequentadores, realizam muitas vezes o 

reparo das redes, motores, etc., e confraternizam. 

“E eu vou te responder..porque o pescador artesanal é o pescador de 
porto, pescador artesanal é conhecido mundialmente como pescador 

de porto. O que é pescador de porto? Pescador de porto é em qualquer 
lugar que você for no Planeta Terra que você vê um movimento de 
pesca que não seja por maquinário, Visualmente aqui (na praia e 
Itaipu), você esta vendo com sua própria visão que aquele pescador 
ele não tem maquinário, ele não tem uma embarcação para ele ir 
buscar o peixe. Ele vai tá todo o dia aqui.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
19/03/2018) 

 
 
“Você por uma casualidade tá vendo alguma embarcação dessas aí 
(barcos com convés) geralmente você tá vendo o que tudo boca aberta, 
se a água entrar ela enche de água, ela num tem convés. O barco ele 
tem convés, ele encara um temporal, a água bate e sai pelas escoa do 
lado. Então você tá vendo que essas embarcação em geral elas são 

incapacitadas de sair para procurar o peixe, o peixe é que vai ter que 
procurar a gente. Que a gente vamo trabalhar nesse redor, né? “ 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018) 
 
“O meu barco, nosso motor o tanque dá mais ou menos uma 
autonomia de 20 milhas. Dá mais ou menos uma hora e dez em 
segurança para poder voltar.” (CONSELHEIRO PESCADOR 

REPRESENTANTE DE PIRATININGA, Entrevista, 11/04/2018) 
 

“Como entendo ser um pescador tradicional?  Industrial esses barcos 

grandes, né?!Só pescam, levam pra indústria ou pro mercado grande e 
o artesanal ele sobrevive do pouco peixe que ele pega aqui e vende ali 
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na praia mesmo, que é difícil ele pegar  quantidade que dê pra levar 
pro mercado,o pouco que ele pega ele vende aqui mesmo” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
PIRATININGA, Entrevista, 23/03/2018) 
 

 Os relatos dos Conselheiros Pescadores entrevistados demonstram que há 

semelhanças
50

 nas compreensões do que seria um pescador artesanal, e até mesmo 

tradicional, aspecto que para maioria dos entrevistados ou é sinônimo da compreensão 

dada ao artesanal ou indica uma relação parental com as comunidades de origem das 

regiões de Praia e Lagoa de Itaipu e Piratininga, que podem se estender as outras 

comunidades tradicionais da região, como as comunidades do Morro das Andorinhas, 

do Engenho do Mato e do Morro da Peça e em tempos mais antigos poderiam se 

estender aos territórios pesqueiros até as praias de Maricá. 

 Na verdade, embora realmente exista uma falta de esclarecimento em relação às 

quais os atributos que classificariam e definiriam quais pescadores seriam de fato os 

pescadores artesanais tradicionais beneficiados pela Reserva, os dados coletados na 

pesquisa empírica indicaram que o dilema maior seria em relação aos Pescadores das 

Traineiras que por possuírem maior autonomia e equipamentos de segurança e ainda de 

pesca como radares que conseguem detectar os cardumes, teria a prática de pesca a 

menos de 200 metros da costa seria vetada por lei e por “acordos de cavalheiros” 

(acordos feitos de forma informal segundo os parâmetros legais da sociedade mais 

ampla, porem de suma importância para a cultura da pesca), já que esta área antes era 

destinada apenas aos pescadores artesanais. Esta problemática atualmente é considerada 

pela comunidade de pescadores artesanais de Piratininga e de Itaipu como o fator 

propulsor das solicitações de fiscalização e foi em tempos remotos uma das provocações 

para a criação da Resex 

“Só...que o que que acontece: Essas embarcações na lei tem uma 

proibição, mas não tem uma proibição na fiscalização, porque na lei 
um barco deste ele não pode chegar aqui com 300, 400 metros de uma 
rede aqui coisa e tal. Porque ele é muito poderoso, ele acaba com tudo. 

Mas a lei tá lá no papel, aqui não tem ninguém pra fiscalizar, não é? 
Então a significância ela se torna incapacitável para você dialogar e 

                                                           
50...“há uma identidade de pescador artesanal construída entre grupos de pescadores que passa 

pela diferença nas condições materiais de pesca. Como argumenta Woodward (2003), a identidade é 
construída em um processo de diferenciação que é demarcado ou pela negação (exclusão do diferente) ou 

pela afirmação (valorização da diversidade). A demarcação da diferença pela negação ocorre pela 

exclusão ou marginalização do “outro”, do diferente, do “não integrado” ou “forasteiro”, enquanto que a 

demarcação da diferença pela afirmação se desenvolve por uma política de valorização da diversidade, da 

heterogeneidade e do hibridismo.” (DE MORAES PEIXOTO e BELO 2016, p.21). 
 



89 
 

 

arrumar isso entendeu? (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 
 
“Os nossos barcos são pequenos. A gente vai lá arriscar. Veio hoje o 
rapaz da Marinha aqui que falou que o nosso barco, a categoria dele é 
dois. Que a gente não pode passar tantos metros porque a gente vai ter 

que ter outros equipamentos. Mas as traineiras podem exceder esse 
espaço. Mas eles não querem. Ah, porque lá fora tem que catar 
(peixe), aqui não. Tu não vai chegar lá matando. Aqui vai. Diversão 
garantida. Só que a diversão deles é o meu ganha pão.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 11/04/2018) 
 

 Valendo-se desses conflitos (da pressão das traineiras em permanecer com a 

pesca na área destinada a reserva, a contrainformação a respeito da exclusão dos 

pescadores artesanais de outras regiões e a rivalidade política-administrativa entre a 

perspectiva associativa da ALPAPI e da representação política da Colônia) a nova 

gestão da Colônia Z7, “que até então estava sob a responsabilidade do também 

presidente da ALPAPI”, abre um processo “questionando ao CNPT/IBAMA” (na época 

o órgão ambiental responsável pela criação de unidades de conservação) “a validade do 

abaixo-assinado
51

” que teria provocado o processo de criação da Resex. (SIMON, 2015, 

p. 9).  

 A situação que deflagra o conflito entre Colônia e ALPAPI principia quando o 

governo retira o apoio financeiro que repassava as Colônias ao transformá-las em 

Sidicato. Este evento contribuiu para a divisão da classe, muitos pescadores temiam 

perder alguns dos poucos benefícios que acreditavam ter, e por isso se colocaram contra 

as Associações na alusão de que a retirada do financiamento público as colônias teria 

sido uma resposta do governo a criação das associações. Na verdade, a partir da 

Constituição de 1988, as Colônias passaram a ser compreendidas como associações 

sindicais
52

, logo o custeio da entidade passou a ser de responsabilidade dos pescadores 

                                                           
51

“Antecipando-se ao processo de consultas e esclarecimentos que se desenrolaria, em fevereiro de 2004, 

a partir de uma nota do jornal O Globo informando a criação da Resex de Itaipu, a Colônia Z-7 

encaminhou ao MPE um pedido de ação civil pública contra o processo de criação da Resex de Itaipu. 
Consta na documentação do Inquérito Civil um abaixo assinado com cerca de 300 assinaturas de 

pescadores e moradores locais contrários à criação da Resex “imposta pelo Ibama”. Vale registrar que a 

legitimidade do referido abaixo-assinado é contestada pela ALPAPI. Por outro lado, o Ibama sugeria a 

ampliação da  Resex, o que tornava ainda mais difícil a conclusão do processo, uma vez que foi 

constatada a necessidade de reunir os pescadores de todas as localidades, tornando o processo moroso 

inexequível, aumentando os prazos entre as reuniões até não mais serem convocadas.” (SIMON, 2015, 

p.8) 
52

 “Artigo 8°: É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá 

exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 

vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção e a organização sindical; II - é vedada a criação 

de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou 
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cadastrados. Depreende-se que esta situação esta arraigada ainda nos fundamentos do 

antigo regime ditatorial patriarcalista que vislumbra a competição política e a 

participação social como fatores independentes da fomentação pública, ausentando-se 

da responsabilidade de promover condições para que as entidades e seus cidadãos 

encontrem os caminhos da democracia e compreendam as mudanças. 

“A nova constituição colocou que os pescadores deveriam ser livres 
para discutir seus interesses, com isso o Estado tirou o apoio 

financeiro que dava pras Colônias, mas também nenhum pescador 
tinha esse apoio financeiro. Esse apoio vinha para os presidentes da 
Colônia. A verba que vinha do governo federal nunca vinha para o 
pescador. (Por exemplo) Em Itaipu, no papel tinha frigorífico, uma 
porção de coisa, até energia, mas a gente nunca teve esses benefícios. 
Então também teve verba pra saúde do pescador e também a gente 
nunca viu isso. Então quando a gente tava discutindo isso, muitas 

pessoas falaram que a gente ia perder isso, mas como que a gente ia 
perder uma coisa que a gente nunca teve. A nossa discussão em 
Brasília, na época logo depois dessa reunião que fui em Recife, 
fizemos uma em Brasília, nós ficou também lá na igreja,discutimos 
bastante isso, levamos deputados, que discutia bastante com a gente, 
então era coisa que a gente tinha direito mas não via esse direito, aí 
achamos essa discussão de perder o direito.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS 

PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 

 

 Em razão destas circunstâncias, quando o Presidente da ALPAPI deixa a 

presidência da Colônia Z7, a chapa da oposição que assumiu o cargo passou a defender 

um discurso de que haveria um conflito
53

 de competências entre a Colônia e a ALPAPI. 

                                                                                                                                                                          
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 

interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; III - ao sindicato cabe a defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas; IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical 

respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei; V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a 

manter-se filiado a sindicato; VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho; VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de 

direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, 

salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à 

organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei 

estabelecer.” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL,1988) 
53

 “É, há 18 anos que eu tô aqui na colônia. Fez agora em Março. Então, o que que acontece? Eu 

acompanhei quase toda a luta da colônia. O projeto da reserva é um projeto antigo, um sonho de poucos, 

que se dizem pescadores, tá? Algo mais ou menos pra você entender. Então, nessa época, as reuniões 

aconteciam na areia da praia. Por que? Porque a gente teve um interventor aqui, que foi o cabeça da 

Reserva. E esse interventor, ele usou o prédio da colônia pra associação dele, e o nosso prédio que hoje 

está erguido graças aos pescadores tanto aqui de Itaipu quanto de Maricá, reergueram o prédio que foi 

destruído por esse interventor, que encabeçou a Reserva. Era um sonho dele. Então, aconteciam as 

reuniões e muitas vezes acabavam em brigas, polícias, coisas absurdas. E por aí foi, né... Teve a 

intervenção da colônia, foi quando o juiz determinou que fosse uma junta governativa, a federação fez as 

eleições[...], todo mundo entrou, os pescadores daqui como os de Maricá erguemos a colônia novamente, 

porque estava toda destruída, toda deteriorada. Os pescadores não tinham atendimento. Então, o que que 
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 No entanto cabe esclarecer que as associações em geral são locais, segundo as 

particularidades da pesca de cada território ou comunidade, enquanto que as Colônias 

abrangem várias destas comunidades compreendidas como Zonas de Pesca. Logo, as 

questões que conduzem aos conflitos estão na verdade ligadas a dilemas políticos e 

ideológicos, do que de fato a imbróglios administrativos. Portanto, a proposta da 

ALPAPI compreendida pela Colônia como uma forma de concorrência política, ao 

desafiar o controle social que esta exercia historicamente sobre as comunidades 

pesqueiras da região, era na verdade a promoção por meio de novas perspectivas em 

relação à associabilidade ao fomento da participação social. 

 Tais considerações apontam que sem apoio financeiro do governo, as Colônias 

poderiam ter vislumbrado as associações como parceiras, já que não existia um conflito 

administrativo as mesmas poderiam inclusive ter trabalhado de forma complementar. 

 Atualmente, a Colônia Z7 cobre uma mensalidade de 10 reais por mês dos seus 

associados e possui aproximadamente 776 inscritos, mas destes apenas 350 pagam as 

mensalidades, tendo direito a serem assessorados em questões relativas ao INSS, 

defesos, questão de renovação de carteiras, etc. Conforme o relato da Conselheira 

representante da Entidade Civil de Classe, a inadimplência ou o número reduzido de 

pescadores associados refletem nas dificuldades da Colônia em gerir, administrar e 

promover políticas de inclusão e de melhoria de vida aos pescadores da Zona de Pesca 

7, na qual se incluem os de Piratininga e Itaipu 

“Na Colônia, a gente... Então, a gente tenta... O recurso que, nós, 
Colônia, temos é muito pouco. Porque nós não temos nada do 
governo, da prefeitura. Nada, não, nenhum dinheiro público, 
entendeu? Então, a gente sobrevive com a mensalidade e a festa de 
São Pedro que a gente faz, tá?  Pra manter... Pra manter telefone, pra 
manter meu salário. Porque, né, quem recebe salário, a única, sou eu 

mesma, como secretária, né? E agora, vou ser a presidente. Então, eu 
que recebo um salário mínimo. E é pra gente se manter aí, pra se 
locomover, pra buscar... eu pego a documentação dos pescadores, eu 
levo pra capitania, pro Ministério da Pesca no Rio de Janeiro, INSS. 
Pra gente se locomover, pra gente se manter, porque senão não tem 
como, entendeu? Muitas vezes, eu fico com salário atrasado, aí na 
festa, eu recebo os meus atrasados, entendeu? A gente faz a prestação 
de contas! Eu coloco aqui sempre o balanço da Colônia. Às vezes, 

                                                                                                                                                                          
acontece? É uma luta, né? Que a gente veio lutando cada passo... Aí foram acontecendo as reuniões, 

reuniões, e a gente tocando, dando andamento à colônia, vendo os sócios, trazendo os sócios novamente 

para a colônia, vendo documentação, agilizando tudo, procurando direito para o pescador. E por aí foram 

lutas e lutas e lutas. Aí quando foi em 2013, foi feito a Reserva. Por que? Até então, houve um convite de 

reunião. Não teve um convite de audiência pública. E dessa reunião foi feita a audiência pública, que foi 

feita a Reserva. Sendo que se você for lá verificar quem assinou lá, são poucos pescadores que 

concordaram em ter a Reserva.”(CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DA 

ENTIDADE DE CLASSE, Entrevista, 18/04/2018) 
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alguém não vem à Colônia. Tem que vir, entendeu? Eu não posso 
chegar 'Toma!'. Não pode ser assim, entendeu? As pessoas também 
querem, elas tem que vir à Colônia. Mas muitas vezes tem que gente 
vem 'Ah, quero pagar a mensalidade qualquer dia', aí nem chega aqui 
pra saber se está tudo bem, entendeu?” (CONSELHEIRA 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DA ENTIDADE DE 

CLASSE, Entrevista, 18/04/2018) 
 

 Tendo consciência da complexidade desses processos, deve-se considerar que 

este debate possui várias versões, constituídas por contribuições das conversas ocorridas 

entre as partidas de dominó, das pescarias e dos almoços, interações que incorporam a 

esses episódios outras percepções dos fatos segundo a trajetória dos atores. Mas, de toda 

forma, independente da versão e do que é fato ou construção imaginária, apreende-se 

que os pescadores se percebem desamparados tanto pela Colônia como pela ALPAPI ou 

ALPAGOA, pois no meio dos conflitos de representação política, ambas as entidades 

esqueceram de fato sua função social e a quem deveria orientar. 

“Ai quem tá na colônia... a gente não está na colônia, então a gente 

tem um problema também para resolver. Porque ela não..eles não 
gostam da Resex. Não, eles não gostam. Todo mundo, nenhum 
Conselheiro, ninguém participa.., ou o cara tá lá la ou tá fora. Ou tá na 
Colônia, ou tá na Resex, ou tá numa Associação, mas nas duas.. não 
participa. Eu tenho uma dificuldade de pagar. Eu só to lá porque eu 
pago. Dez reias por mês, tá.. era cinco passou pra 10. Eu só to lá..e 
mesmo assim me atende com uma certa dificuldade porque eu faço 

parte da Resex . Mensal 10 reias, era cinco passou para 10. Eu tava a 
dois três anos sem pagar, cheguei lá paguei quase 300 reais. Não é 
atendido, o cara num é nada. O cara não está em lugar nenhum, 
porque se você não paga a Colônia você num tem perante o Ministério 
da Pesca, FEPERJ, você num tá legalizado, você tem que está em 
algum sindicato ou em uma associação de pesca. Que muita gente..Os 
caras criaram lá (a ALPAPI) porque brigaram na Colônia. Eles 
criaram a deles porque eles brigaram na Colônia, então eles montaram 

a deles para não ficar sem uma formalidade, né? Você tem que está 
ligado a alguma coisa. Aqui foi feita a mesma coisa. Em Piratininga 
tem uma também. ALPAGOA, eu nunca participei, mas acho que está 
funcionando.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE 
DE PIRATININGA, Entrevista, 13/03/2018) 
 

 Durante a entrevista, a Conselheira Representante da Sociedade Civil da 

Entidade de Classe relatou que todos os pescadores cadastrados na Colônia Z7 seriam 

artesanais e que os pescadores industriais pertenceriam a Colônia Z8. 

“Industrial, a gente não tem. Não, não. A gente, não. A Z8 já tem. A 

gente não. A gente é todo mundo artesanal. Aí é que tá, aí é que vem o 
tradicional. Quem são esses tradicionais? São mesmo? Não, 
tradicional é, igual... Eu creio que seja isso, vem de pai pra filho e por 

aí vai, né? O que eu creio, não sei se tô certa ou se tô errada, eu creio 
que vem ou o que fez da pesca desde... mesmo que não venha de pai 
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pra filho, mas que desde criança vem.” (CONSELHEIRA 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DA ENTIDADE DE 
CLASSE, Entrevista, 18/04/2018) 

 

 Na época da mobilização social em prol da Reserva, os representantes da 

Colônia de Pescadores Z8
54

 também se posicionaram contra a criação da reserva, visto 

que as praias de Itaipu, Camboinhas, Itacoatiara e Piratininga eram habitualmente 

utilizadas por eles para a pesca de iscas (peixes pequenos). Os pecadores da Colônia Z8 

fazem uso, em sua grande maioria, de barcos grandes ou traineiras, com a implantação 

da Reserva estes tipos de embarcações passariam a ter acesso restrito a estas praias, 

apenas para navegação e proibidos de pescar, pois a área ficaria resguardada a pesca 

artesanal. (LATINI, 2006, p. 18)  

“Então assim, eles precisam muito, querem muito, a pesca do jeito que 

tá hoje eles necessitam, a escala deles, eles justificam que eles 
precisam, que os outros lugares não tão dando conta, apesar de ter 
Botafogo, Jurujuba, tem outros pesqueiros aí de isca, apesar de ter 
esses outros pesqueiros acham Itaipu fundamental, porque aonde tem 
mais facilmente a captura da sardinha pequena, é um berçário, né?! E 
justamente por isso que tá sendo protegido, é um conflito muito 
grande, eles precisam.” (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO 

PODER PÚBLICO ESTADUAL, Entrevista, 23/03/2018) 

 

 Cabe ressaltar, por necessidade de contextualizar as relações entre as 

comunidades pesqueiras da Colônia Z7 e Z8, que antes da construção da estrada que 

passou a ligar Itaipu e Piratininga ao Centro da cidade de Niterói, a passagem que era 

costumeiramente utilizada era um acesso por terra que saía da Prainha de Piratininga à 

vizinha Jurujuba (onde há um porto para pesca industrial pertencente a Colônia Z8), de 

onde era mais fácil acessar o centro da cidade e adjacências. Logo, as relações de 

mobilidade entre as comunidades pesqueiras envolviam relações de vizinhança, de 

reciprocidade, de parentesco e de tradições. Até hoje as comunidades realizam 

intercâmbios culturais, onde a religião e a atividade da pesca se misturam em rituais de 

congregação, como ocorre todo dia 29/06 na Festa de São Pedro quando os pecadores se 

concentram em Jurujuba e saem depois em procissão. Logo, as antigas relações de 

reciprocidade entre as comunidades, uma vez atravessadas pelos processos de 

urbanização, tem suas relações “face to face” desafiadas por um “processo de 

complexificação e de deslocamento dos domínios” (VELHO, 2001, p. 15-16). 

                                                           
54

 “A Colônia Z-8 tem em sua área de abrangência os pontos de desembarque de Jurujuba, Ponta da  reia, 

Praia Grande, Ilha da Conceição, Gradim, Itaoca e Itambi. 
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Foto 6 - Procissão de São Pedro. Retorno da Imagem para a Igreja de São Pedro (Jurujuba, 29/06/2017) 

 

 Desta forma, pode-se inferir que os conflitos de uso entre os pescadores que se 

denominam artesanais e aqueles compreendidos por eles como industriais são 

consequências do crescimento e adensamento urbano e da ausência de ordenamento 

público, e neste caso, também dos recursos pesqueiros. Durante muito tempo, e ainda 

hoje de forma ineficaz, o Estado se limitou a apenas a “tulelar as atividades exercidas no 

mar sobre o domínio público” com normas ininteligíveis, uma fiscalização inoperante, 

corpo técnico reduzido e sem a integração da participação popular na construção das 

normas e soluções. A ineficiência advém dos conflitos de competência do controle das 

atividades, que oscilava entre o Ministério da Marinha e o da Agricultura, alternando a 

finalidade dada aos seus recursos e aos objetivos da gestão, conforme os interesses da 

União, que por vezes alinhados alinhava-se aos aspectos da segurança nacional e por 

outras vezes aos interesses econômicos. (PESSANHA, 2003, p. 67) 

 As Colônias de Pescadores foram criadas neste contexto de alternância de 

poderes e objetivos de gestão. Sugiram em 1912 pela Lei 2.544 sob a tutela do 

Ministério da Agricultura, em 1920 são reposicionadas a Marinha pelo Decreto 14.086.  

Em 1933, quando criado o Conselho Nacional da Pesca as Colônias foram mais uma 

vez subordinadas a gestão da Agricultura e à Divisão de Caça e Pesca. Em 1842, 
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novamente têm sua gestão repassada a Marinha e, por fim, em 1950, a Confederação 

aprova seus estatutos vinculando ao Ministério da Agricultura. Todavia, mantém-se o 

vínculo com a Marinha através da exigência da matrícula de pescador profissional que 

passa a ser fornecida pela Capitania dos Portos, entidade submetida à Marinha. Desde 

então, ser pescador matriculado tornou-se a condição necessária para a pesca em 

qualquer área do território nacional.  (PESSANHA, 2003, p. 67) 

“Então o que que acontece se você sempre, se sua raiz for dentro da 
pesca artesanal. Você nunca trabalhou em lugar nenhum, conforme eu. 
Você nunca trabalhou de carteira assinada em lugar nenhum, você 
sempre viveu da pesca artesanal, vocês está aqui. E você tem.. aquela 
documentação sua ..toda sua documentação como eu tenho meu 
certificado do exercito, tenho minha certidão de casamento...eu tenho 

tudo..tudo direitinho que tá dizendo profissão: Pescador. Sou (filiado a 
Z7). Então quer dizer na hora, se você tiver 15 anos de contribuição e 
você faz 60 anos você, tem 15 anos de contribuição, você se aposenta, 
se aposenta com um salário só..entendeu? Até eu me aposentar a lei 
era essa. E se você fez 60 anos  mesmo você não tendo 15 anos de 
INSS pago, mas você tem aquela comprovação ali que você, todos os 
seus documentos, principalmente sua carteira profissional que você 

nunca teve vínculo nenhum empresarial, que sua carteira nunca foi 
assinada você se aposenta. Só que para você se aposentar antes de 15 
anos, você não pode ter vínculo nenhum empresarial de sua carteira 
...tem que ter a carteira limpa, a comprovação de que você só 
trabalhou no ramo da pesca. Aí você se aposenta...tem que ter todos os 
documentos que comprovando que você sempre pescou aqui, né?” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018) 

 

 A saber, desde 2009, a Lei 11.959 que estabeleceu o Código da Pesca definiu os 

atributos que caracterizam e diferenciam a pesca artesanal da pesca industrial, 

conforme o Capítulo IV, Artigo 80°, Seção I (da natureza da Pesca): 

“a) pesca artesanal: quando praticada diretamente por pescador 

profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, 
com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, 
desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte;  b) 
industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver 
pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por 
cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande 
porte, com finalidade comercial.” 

 Assim como também definiu as classificações dos portes das embarcações 

comerciais, explicitando por meio dos atributos que definiriam a autonomia e 

segurança de navegação em mar aberto ou águas protegidas, conforme explicita a  

seção II da referida Lei expressa a partir do Artigo 90°, inciso 10: 

“I - de pequeno porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou 
menor que 20 (vinte); II - de médio porte: quando possui arqueação 
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bruta - AB maior que 20 (vinte) e menor que 100 (cem); III - de 
grande porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou maior que 
100 (cem).”  

 

 O relato da Conselheira Representante da Sociedade Civil da Entidade de Classe 

contextualiza muito bem esta situação conflitante entre a pesca artesanal e a pesca industrial 

com a escassez do pescado. A sua fala sinaliza a complexidade do problema entre as causas 

causa e consequências da escassez do pescado, primeiro a Conselheira atribui a culpa da 

escassez a pesca de peixes pequenos pela pescaria de arrastão a ponto de criminalizar, e 

posteriormente, sinalizar que a “briga” seria com o arrastão industrial reconhecendo a 

ausência do ordenamento pesqueiro como o fator que impacta na qualidade da piscosidade e 

por conseguinte, na vida dos pescadores.   

...“mas eu não defendo o que a Reserva... porque a pesca aqui é 
tradicional? Se você ver é um crime, os peixinhos que eles matam e 
depois enterram, jogam fora Isso é justo? Igual a Colônia, claro que 
ela... como que ela vai tomar uma atitude, não, nunca tomou, mas 
também, pra prejudicar o pescador? Não, sabe? É complicado.. . Vai 
lá o Inea e prende ele. É complicado, entendeu? É complicado. Mas o 
que é tradição, o arrastão, não é justo, não é justo? Os peixinhos que 
vem, será que aquilo mais tarde, não vai? Então, é uma briga, assim, 

contra os arrastões industriais, não tem nem comparação, com certeza. 
Mas é o mesmo crime, entendeu? Você, analisa aquilo ali. É certo 
você chegar aqui na praia e ver os peixinhos assim desse tamaninho? 
(Pergunto: Por que que você acha que só tá chegando peixinho 
pequenininho aqui na rede dos meninos?)  Não, não tá... não digo 
sempre. Mas o que que acontece: aquilo ali é certo?  Não, a nossa 
realidade é que cada vez mais... aqui, né, encalhava peixe, era uma 

pesca farta. Hoje em dia, tá difícil. Eu não sei te dizer, tipo assim, o 
porquê disso. Será que não existe a malha correta praquilo ali? Eu não 
sei o jeito... eu acho que tem, pra não pegar aquele peixe pequeno.  
Não, tá tendo peixe de rede, todos eles pescam de rede. Sem ser o 
arrastão... Poderia ter uma época que, por exemplo, eu sei que 
ninguém vai...(Pergunto: Só tem defeso aqui do mexilhão, né?) Isso, 
isso. Porque o da sardinha precisa de embarque. (Pergunto: E esses 
outros peixes não tem defeso?) Não, só tem do Guaiamum, do 

Camarão-Rosa, do Camarão-Branco, a Sardinha e o Mexilhão. 
(Pergunto: Talvez se tivesse defeso pra esses outros peixes...?) Da 
Corvina, do Olho-de-Cão... Então, será que não existe um período, eu 
não sei, que eles não possam pegar? Porque tem época que eles pegam 
peixe grande, não é graande, mas também já é... entendeu? E aquilo 
ali, será que ficar aqui, será que não vai vir peixes maiores, não vai vir 
o peixe maior? O pescado não vai vir melhor? O lucro não vai ser 

maior, entendeu? É complicado. Mas também como que... aí tem o 
arrastão, que tem 6, 7 famílias ali dependendo. É complicado, 
entendeu? (pergunto: Você acha que o problema é esse?)  Não, eu 
acho que não. Mas eu acho que não resolveria também, mas, pelo 
menos, teria que ter alguma coisa. Po, o peixinho desse tamaninho é 
de doer o coração! Entendeu?”(CONSELHEIRA REPRESENTANTE 
DA SOCIEDADE CIVIL DA ENTIDADE DE CLASSE, Entrevista, 

18/04/2018) 
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 O que fica evidente é a necessidade de maior debate a respeito do que de fato 

seriam as políticas de ordenamento pesqueiro, o defeso, por exemplo, não é uma política 

assistencialista, e sim ambientalista. Muitos pescados que possuem períodos de restrição 

de pesca por questões de sustentabilidade dos recursos não possuem defeso aos 

pescadores, que ficam sem poder pescar estas espécies afetando diretamente a economia 

familiar nessas comunidades pesqueiras. Não há como continuar implicando a culpa a 

ponta mais frágil da rede de produção, os pescadores artesanais de Itaipu e de 

Piratininga, por exemplo, somente são contemplados com o defeso do mexilhão.  

Embora, segundo os relatos a proibição à pesca da sardinha e do camarão, entre outros, 

durante o período de proteção também afete a economia familiar. Ainda assim os 

pescadores de Itaipu e de Piratininga não possuem direito, pois a concessão do defeso 

destes espécimes esta condicionada à pescaria de embarque e como já relatado, os 

pescadores artesanais são considerados pescadores de porto, que esperam o peixe 

chegar. Estas situações além de imputarem dificuldades econômicas aos pescadores 

artesanais e uma sensação de injustiça, contribuem ainda mais para os conflitos em 

relação ao uso, uma vez que os pescadores das traineiras por possuírem direito a estes 

defesos, compreendem que a pescaria destes espécimes deveria ser liberada dentro da 

área da Reserva, como por exemplo, a sardinha. 

“Só que.. quando não sei nessa época já tinha saído..que ia fazer o 
Plano de manejo, né? Como deveria ser pescado, não sei se foi 
estipulado isso. Ehhh acho que não chamaram o pessoal de Jurujuba 
para conversar a respeito disso. Olha só, eles sabem que é proibido 
pescar dentro da reserva, mas eles não sabem o que que é proibido 
pescar, entendeu? Porque é aquele negócio, o peixe entra, tem muito 

peixe ..por exemplo,  o pescador de arrastão não pesca sardinha, não 
tem pescaria de sardinha  e se foi feita Reserva para defender o 
pescador de Itaipu, po na época da sardinha, O pescador de Itaipu 
pesca sardinha? Não... a sardinha passa por aqui e tá liberada a pesca. 
Porque que o pescador da traineira não pode vir aqui matar sardinha, 
se ta liberada a pesca? Então essas coisas..eles sempre pescaram aqui. 
É a mesma coisa...todo dia você entra na sua casa, você chegar num 

dia oh hoje você pode entrar dentro da sua casa, não. É a mesma 
coisa..entendeu? então..Quer dizer... Tem que ser duro quando estiver 
no defeso. Tem que ser duro mermo. Tem que haver fiscalização, não 
sou contra isso não. Tem que haver mermo.. A Corvina..isso tudo tem 
que haver uma fiscalização forte..A gente sabe que os cardumes estão 
diminuindo mesmo. Mas tem que ter a coerência ..tem que ter regras 
para...tal liberado vocês podem pescar dentro da reserva..Em tal mês 

vocês podem ir lá pescar sardinha, tá liberado. Tem que ser feito isso. 
Agora é uma lei que entrou desorganizadamente, é uma bagunça.  É 
uma fiscalização muito forte dentro de uma bagunça. É isso que está 
acontecendo. Se sentasse todo mundo, chamase todo mundo...Chama 
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a Z7, chama a Z8 vamo embora..é aqui oh ..o negocio é assim assim e 
assim. Vocês podem pescar a sardinha quando ela estiver liberada se o 
barco tiver a licença para buscar a sardinha, Você tem a licença para 
pescar a sardinha. Tem. Então no mês tal ela esta liberada para vocês 
pescarem na Resex porque o pescador artesanal não pesca sardinha 
dentro da Resex. Então tinha que ser assim. Isso eu falo pescaria 

artesanal..não é esses barcos de fora que vem e faz essa bagunça toda 
que está aqui. Mas, a Z8 são de pescadores artesanais também, são 
barcos de médio porte, sim, mas eles são artesanais. São registrados,  
recebem defeso, fazem tudo então não pode costurar as coisas, tá 
muito complicado isso.” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 11/04/2018) 
 

 De tal forma, em outro relato fica claro que não há um consenso, ou melhor, há 

uma ausência de suporte ou treinamento dos Órgãos Públicos responsáveis pelo 

ordenamento da pesca em relação aos equipamentos e normas de segurança, assim 

como limites de navegação, colocando a vida dos pescadores, e muitas vezes de 

banhistas em risco e, de certa forma, imputam a Colônia essas responsabilidades, 

impossíveis de serem supridas devido à ausência de infraestrutura e de suporte técnico.  

“ Sendo que a gente não pode ir, sendo que a gente é artesanal mesmo, 
a gente não pode ir pra praia Tijuca, Ponta Negra, Jaconé. Não 
podemos ir, nós vamos porque o pescado esta cada vez mais longe. 
Houve uma palestra da capitania e ele falou: 'topa trazer? '. Eu falei 
'Claro, toda informação é bem-vinda!'. A gente não sabia, a gente, até 
então, eu, a gente achava que aqui era área 1. Aqui é área 2 já! Aí eles 
nem podem ir pra Jaconé, Maricá, que já é considerado alto mar, né? 
E aí, o que que a gente descobriu? Descobriu que não pode carregar... 

descobriu não, né? Existe e não foi passada essa informação. Agora 
está todo mundo ciente de que não pode carregar outro combustível, a 
não ser que tenha outro tanque pra poder acoplar, tem que estar todo 
legalizado, com a carteira top, em dia. Tem que ter a sua carteira de 
pesca em dia e tudo original! Documento do barco, tanto quanto a 
licença de pesca do ministério, original à bordo junto com a sua 
identidade. Tem que ter os coletes e tem que ter rádio! Nós não 

sabíamos! Então isso ai que a gente vai tentar encaixar no projeto da 
Petrobrás, entendeu? Pedir para quando vier a reforma dos motores e 
dos barcos vira a do rádio junto. Porque não há necessidade de ter uma 
estação de rádio propriamente. 'Ah, vamos fazer uma aqui' Não, 
porque tem um canal, acho que é 196, que é direto a capitania. Então, 
eles vão ter o rádio pra ter acesso à Capitania. 'Ah, aconteceu algum 
problema', direto Capitania. Nós não sabíamos que tinha que ter esse 

rádio, então... A gente não ficou informado, aí por surpresa na palestra 
ficamos informados e agora todo mundo sabe! Se alguém falar assim 
'Ah, ninguém me avisou!' Não.. foi dito aqui pra todo mundo que veio 
e eu tô aqui passando isso pra todo mundo, entendeu? ... até o Capitão 
falou 'Ah, a gente vai fazer o importante, né, colete e a documentação. 
O rádio, vocês estão providenciando. Vocês vão providenciar, né?'. Aí 
eu falei 'É'. Foi uma coisa a acrescentar no nosso projeto, entendeu? 
Há necessidade de fazer uma rádio? Não. Porque o canal importante é 

o 196 que é o de contato direto com a Capitania. Para em caso de 
alguma emergência a gente ter um rádio.” (CONSELHEIRA 
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REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DA ENTIDADE DE 
CLASSE, Entrevista, 18/04/2018) 

  

 Durante a pesquisa empírica, muitos entrevistados relataram acidentes de 

trabalho e pode-se constatar que a um efetivo desconhecimento dos seus direitos legais 

daqueles que, associados ou não a colônia, não possuem o hábito de participar destas 

arenas e em vista disto, sofrem as mazelas do abandono social.  

“O que acontece... Eu já peguei seis ou cinco ressacas que só eu sei! 

Você vir embora e pedir a Deus por cada “pazada”. [...] Só que de lá 

para chegar aqui, é como daqui para lá... De uma ilha para outra, você 

acha que aqui é ótimo, é perto? Imagina no remo. E mais longe do que 

daqui para aquelas casas lá. Se você for para lá, você já viu? A gente 

costuma falar: pai, mãe e filha, quer dizer… de uma para cá,! 

Caramba, pra vir embora e tudo… Graças a Deus, já vi arraia grande, 

já vi várias coisas! Não. Quer dizer, ele não gostava e eu peitei. Peitei 

e estou até hoje. Teve uma época que eu fiquei muito ruim. Comecei a 

me machucar. Tenho três cirurgias, inclusive com a raquio. De ouriço. 

Bota a mão aqui. Se você botar a mão aqui, você vai sentir. Eu tenho 

alergia a ouriço, tá vendo? Fiz três cirurgias no pé por causa de ouriço, 

porque eu estava tirando mexilhão, a onda me levou no mar, para 

dentro do buraco. Você viu? Na boia, tem escrito assim: "inclusive 

risco de vida". Você não tem ideia!  Você pegar, ir lá para aquela ilha, 

a última!” (CONSELHEIRA PESCADORA REPRESENTANTE DE 

ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 

 

“No dia 9 de junho a gente pescando no mar calmo, quando foi de 

madrugada o mar começou a vir a vir .  É um barco até dele, ele foi 

dono desse barco, de 3,80 m.  Motor de 15, ele passou colhendo a 

rede, o mar subiu, quando  subiu ele disse: 'fazer o que? ' Eu disse:- 

'vambora! ' Eu pulei de um lado ele pulou do outro, o barco jogou a 

rede por cima dele. Se laçou na rede, puxou, quando saiu, saiu pelado 

como nasceu.  Saiu, ae nadamos pra fora .  Não, nós estávamos aqui 

na praia, aqui na beira da praia que aconteceu isso, ae ele disse 

‘’vamos sair pra terra?’’ nadamo pra terra, o mar pegou a gente e 

começou a socar, socar, nadamos pra fora se não esse mar vai matar a 

gente. Nós dois nadando deu câimbra na perna eu disse pra ele : -'vai 

você nadando , ou não me saia daí não',  a praia calçadão estava cheia 

de gente, Naquela época não era bombeiro era polícia militar, veio 

rodou, que era salva vida jogou aquele cesto.  Veio e jogou aquele 

cesto, eu embarquei, o outro foi nadando até em terra.” 

(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 

PIRATININGA, Entrevista, 23/03/2018) 

 

 Inclusive durante uma visita a campo, infelizmente houve um óbito de um 

pescador que estava embarcado em uma traineira, sendo socorrido por uma campanha 
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de pesca de espera que tinha ido cobrar uma rede. Os pescadores trouxeram o rapaz 

adoentado (que infelizmente não resistiu) até o posto de Atendimento Médico que 

funciona na mesma edificação onde fica a Sede da Colônia Z7 na entrada da vila de 

Itaipu. Segundo o relato da enfermeira, o pescador sofria de asma e possivelmente teria 

abusado da medicação o que teria provocado o infarto. A colônia e a comunidade 

prestaram toda assistência possível aos familiares deste pescador mesmo não sendo 

pertencente à comunidade. Apesar de todos os conflitos de uso e concorrência, a 

solidariedade na pesca é sempre o fator determinante em situações de risco, ainda que 

este pescador tenha sido abandonado pelo seu comandante contratante a própria sorte. 

Esta ocorrência explicita o contraste existente entre as formas tradicionais de construção 

social, caracterizadas por sociedades mais solidárias, e as construções e dinâmicas das 

sociedades modernas, nas quais práticas capitalistas atribuem características 

individualizantes a sociedade e a predileção ao acúmulo de capital.  

“Hoje mesmo, aconteceu um lance aqui na praia. Os pescadores foram 

colocar a rede no mar, não sei nem se você sabe. Aí um barco de 

traineira foi falar com eles, um companheiro deles estava passando 

mal, pra deixar interno, pertinho até. O cara veio, os pescadores 

trouxeram, levaram pro médico da colônia, o médico de família, o 

cara morreu: O cara morreu. Sem nenhum documento, sem nada. 

Crise de asma, de bronquite, não sei. Quer dizer, e o barco foi embora. 

Mas isso é coisa de pescador de traineira mesmo Agora… Acho que 

eles conseguiram ver o barco, pegaram o barco lá que pediu pra 

Colônia pra ligar lá para a capitania e pra cercar o barco.” 

(CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL 

DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS LOCAIS, Entrevista, 

06/04/2018) 

 

“Quando ele chegou ali  'Que! (espanto)'; 'Cadê a documentação?' Aí 

liguei pra Federação, que eles tem uma rádio lá, mas eu não sabia, eles 

só entram em contato com o pessoal da Baía de Guanabara, mas já 

valeu a pena. E aí, eles entraram, eu tenho o telefone do Capitão, 

liguei pro Capitão, falei: 'Tem como o senhor me ajudar?'. Ele falou 

'Mas qual é a identificação do barco?' Aí o pescador  que trouxe o 

rapaz pra aqui falou que o barco era azul e branco e tal, aí ele falou 

'Olha, , é meio complicado, mas eu vou tentar'. Aí conseguiram. Aí 

fiquei em contato direto. E eu não estava aqui, porque eu tive que 

resolver, mas eu tava o tempo todo com a Assistente Social no 

telefone.. Ficamos no telefone, tal, uma conversando com a outra. Aí, 

a família dele chegou aqui'. Era cinco e pouca. Aí eu liguei pro 

Capitão, o Capitão (Marinha) agora, me dá o telefone da delegacia que 

aqui a gente...' Eu falei 'Muito obrigada'. Ele falou 'Aqui a gente se 

encerra'. Eu falei 'Então, tá bom'. Aí, eu dei o telefone, ele entrou em 
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contato direto com a delegacia.” (CONSELHEIRA 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DA ENTIDADE DE 

CLASSE, Entrevista, 18/04/2018) 

 

 Quando presentes, os Órgãos Públicos se limitam a repressão por meio de 

fiscalizações truculentas e confusas, pois ainda que haja um embasamento legal não há 

padronização das abordagens ou das penalidades entre as três esferas de poder, o que 

contribui para que práticas ilegais sejam institucionalizadas, atribuindo aos pescadores 

artesanais, que estão mais expostos por praticarem suas atividades mais próximas à 

costa, as consequências da pesca industrial. 

“Então estamos pensando em fazer alguma coisa, e uma coisa que a 
gente acha que a fiscalização tá errada, a fiscalização tá super errada, 
uma coisa assim, um erro assim brutal, eles estão fazendo fiscalização 
policial, tão prendendo, tá preso, cortam rede, estragam tudo, são bens 

que as pessoas conseguiram com sacrifício. Pescadores local, eu tô 
falando, aí cortaram rede de pescadores local. Cortaram a rede toda do 
pescador, e cortaram a rede, de cerração da na lagoa, então 3 rede de 
pescadores dentro de Itaipu ,  pegaram e fizeram um carnaval. Gente 
do INEA, aí os caras ficam truculento e não permite que a gente 
discuta isso de uma maneira séria. A rede que a guarda municipal, 
ambiental aprendeu, nós marcamos com o gestor as 2 horas da tarde 

na delegacia, depois falou que não, que não tinha marcado. Ficamos lá 
esperando: “_Não, ta atravessando’’, ficou enrolando, enrolando, 
pensando que a gente’’ ta bom, vou deixar pra lá’’. Não deixamos. 
Resolvemos nossos problemas, problema da pesca, problema do 
pescador, eu resolvi o problema da rede dele, ele ficou 4 dias sem 
pescar, e depois eles foram e se reuniram com a guarda municipal sem 
a gente, sem o Conselho. Ele não tem  essa autonomia, tem que trazer 

a guarda municipal pra discutir com a gente. Então a gente acha que 
tem que ser assim: 'De quem é essa rede , vamos avisar pro dono da 
rede que ele não pode botar mais a rede aqui'... então vai ter que 
chamar a guarda municipal, o batalhão florestal e avisar pra eles que 
aqui é uma reserva extrativista, pra que serve a reserva.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 
28/03/2018) 

 

  De 1999 a 2004 o processo de instauração da Reserva se manteve emperrado, 

seja pela ausência de vontade política, inabilidade proativa dos órgãos públicos ou ainda 

o desinteresse econômico em dar protagonismo à atividade artesanal dos pescadores 

legitimando seu histórico de pertencimento ao território. Neste entretempo a conjuntura 

política nacional passou por significativas mudanças na Presidência da República, com 

a eleição para governo do candidato da oposição, Luis Inácio da Silva (2003-2011) que 
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nomeou para Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva
55

 “liderança socioambiental que 

emergiu da luta pela criação das reservas extrativistas” (SANTILLI, 2005 p.13). 

Portanto essa conjetura oportunizou arranjos políticos em prol da criação de Resex, de 

forma que em 2004 os pescadores artesanais das regiões de Itaipu e Piratininga por meio 

da ALPAPI, com apoio da União Estadual de Pescadores Artesanais (UEPA), reabriram 

o processo oficialmente no “CNPT, com a Superintendência Regional do Ibama 

assumindo a condução das reuniões.” (SIMON, 2015, p. 8) 

 Conforme visto no capítulo anterior, em 2007 com o desmembramento do 

Ibama, o processo de criação da Resex Itaipu foi transferido ao ICMBio, já que esta 

autarquia ficou responsável pela a administração das Unidades de Conservação 

Federais. No entanto, por questões de política institucional administrativa, veio na 

época a considerar a área que seria destinada a Resex muito pequena, tomando como 

base comparativa as grandes reservas extrativistas do norte do Brasil, que além de 

possuírem dinâmicas socioambientais diferenciadas e por não estarem na grande 

maioria das vezes em territórios urbanos, são de fato áreas com dimensões muito 

maiores. No entanto, da mesma forma esses mesmos fatores contribuem para a 

ineficiência da gestão, devido à falta de infraestrutura, de capital humano e de 

previsibilidade dos conflitos ao se criarem unidades dessas dimensões, com 

microecossistemas, sistemas culturais peculiares e esquecidos pelos serviços públicos 

básicos de cidadania. 

 Em 2010, o ICMBio transferiu o processo para o Inea ( recém instalado pelo 

governo do estado do Rio de Janeiro, em 12 de Janeiro de 2009, através do Decreto nº 

41.628) orientado pelo modelo de descentralização da gestão ambiental proposto pelo 

SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente no Brasil, que prevê a redistribuição 

das responsabilidades entre Municípios, Estados e a União por meio de uma rede 

articulada entre os âmbitos da administração pública. 

“De 1999 a 2004, a proposta de criação da Resex manteve-se em 
curso, enquanto ocorriam mudanças na conjuntura política nacional, 
com um novo governo em Brasília, uma nova direção no Ministério 
do Meio Ambiente e no CNPT. Em 2004, o processo de criação da 
Resex ressurge. Por solicitação da ALPAPI, com apoio da União 
Estadual de Pescadores Artesanais (UEPA), o processo de criação da 
Resex foi oficialmente reaberto no CNPT, com a Superintendência 

Regional do Ibama assumindo a condução das reuniões. A Colônia Z-

                                                           
55

 “Nas palavras da líder seringueira e ministra do Meio Ambiente Marina Silva11: nas reservas 

extrativistas, os seringueiros podem diversificar a produção extrativa, garantir o usufruto comunitário da 

terra e da floresta e assegurar que cada família extraia o látex em sua colocação, com uma área média de 

trezentos hectares.” (SANTILLI, 2005, p. 14) 
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7 e entidades aliadas voltaram a questionar o processo e o método que 
vinha sendo desenvolvido pelo Ibama, caracterizando-o como 
impositivo.” (SIMON, 2015, p. 8) 

 

 Tendo em vista esta descentralização das políticas ambientais, a ALPAPI 

procura a SEA, conforme já esclarecido a Secretaria de Estado é o vertente política do 

meio ambiente no Rio de Janeiro, e reabre a solicitação para a instauração da Resex 

junto ao Inea, obtendo apoio do então secretario de estado Carlos Minc. Logo, em 

parceria o Inea, a SEA e a ALPAPI promoveram um novo abaixo-assinado, conforme 

previsto na lei, contestando a comunidade sobre a questão, que de forma expressiva 

sinalizou um apoio
56

 ainda maior a causa do que em 2004. 

“Houve também alto investimento na articulação com outros órgãos 
do poder público estadual e federal, para discutir competências e 
parceria durante o processo e na gestão da futura Resex, o que foi 

estratégico para fortalecer a proposta, construindo um ambiente de 
diálogo e o estabelecimento de parcerias com a Marinha, o SPU, a 
SEDRAP (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional 
Abastecimento e Pesca), a FIPERJ (Fundação Instituto de Pesca do 
Estado do Rio), órgão vinculado a SEDRAP e responsável pela 
articulação e consolidação das políticas públicas de pesca no estado, o 
que foi vital para se evitar os conflitos de competência, haja visto que 

as atribuições legais distintas no espaço marítimo e as especificamente 
relativas à pesca.” (SIMON, 2015, p.11) 
 

 Estas articulações provocaram ainda mais expectativas à comunidade, pois como 

será esmiuçado no próximo tópico, a especulação imobiliária e desordenamento urbano  

condensou as atividades de pesca a áreas restritas na praia, o que transformou hábitos 

em problemas. Por exemplo, os leilões que historicamente sempre foram realizados a 

beira-mar e que tem como consequência a limpeza dos peixes (beneficiamento) em cima 

dos barcos, ou bancadas de madeira móveis e suas vísceras devolvidas ao mar, em um 

espaçamento maior não representavam problemas, inclusive contribuíam para a 

simbiose ambiental do local o que atraía muitos animais de apelo turístico, como as 

tartarugas. Mas, a partir do momento que essas, entre muitas outras atividades, se 

concentram em pequenos espaços, as interferências que antes possuíam tempo para 

serem assimiladas e reinventadas pela natureza, se tornam impactantes gerando 

problemas de saúde tanto ambiental como humana. 

                                                           
56

“Nesse sentido, importa registrar que em ambos processos de criação da RESEX (em 2004 e em 2013) 

foram realizados abaixo-assinados tanto de pescadores quanto de “apoiadores” da criação da RESEX, 

sendo o primeiro, em 2004, com 141 assinaturas de pescadores das regiões de Itaipu e Piratininga e outro 

com 275 de “apoiadores”. Em 2013 foram colhidas assinaturas de 120 pescadores e 619 apoiadores, um 

aumento expressivo no número de “apoiadores” revelando a ampliação da força política dos pescadores e 

da Resex.” (SIMON, 2015, p.8)” 
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 Neste segundo momento, o imbróglio entre a Colônia e a criação da Reserva foi 

à alegação de que as audiências públicas
57

, consultando a opinião dos pescadores 

afetados e moradores da região, não teriam sido realizadas, uma etapa formal visto que 

um dos objetivos da categoria Resex é a inclusão da participação social nas esferas de 

decisão. No entanto, segundo o relato de Simon (2015, p. 12), essas audiências foram 

realizadas e ainda muitas outras oficinas, objetivando esclarecer as dúvidas, 

consideradas normais devido a tudo que já foi narrado até aqui, e a desconfiança que há 

em relação aos órgãos públicos no Brasil, uma consequência da forma como a questão 

socioambiental, e neste caso mais agravante da pesca, foi preterida em prol de políticas 

públicas a favor de minorias não representativas. Conforme a pesquisadora (SIMON, 

2015, p.2), entre novembro de 2012 a julho de 2013 iniciou-se o “processo de produção 

do estudo técnico e de documentos e normas conforme os procedimentos a serem 

seguidos pelo roteiro
58

” do CNPT (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da 

Sóciobioversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais) para criação de 

Reservas Extrativistas. 

“Entre novembro de 2012 e julho de 2013, foram realizadas 15 
reuniões públicas de mobilização, planejamento e articulação com o 

grupo de pescadores demandante, suas organizações representativas, 
entidades governamentais e da sociedade civil, para apresentar e 
rediscutir a proposta de criação da Reserva Extrativista Marinha de 
Itaipu. Era visível o aumento do numero de pescadores a cada reunião 
e ou oficina organizada. Ainda que sem o apoio formal da direção da 
Colônia Z-7, a maioria dos pescadores presentes nas oficinas se 
autodeclararam como representantes da Colônia Z-7. Nas duas 
oficinas de esclarecimento, voltadas exclusivamente para os 

pescadores, temas como a pesca industrial, a expansão imobiliária, os 
grandes empreendimentos como portos e a 13  poluição das águas, 
sobretudo pelo “Bota Fora” da dragagem de áreas na Baía de 
Guanabara, eram recorrentes. Neste contexto, a Resex era sempre 
apontada como uma solução possível e urgente e de apoio popular.  
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 “A consulta pública é parte do processo de criação de Unidades de Conservação, previsto pela Lei 

9985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O artigo 22 instituiu a 

obrigatoriedade da consulta com o propósito de dar ciência ou publicizar a localização, a dimensão e os 

limites da Unidade de Conservação.  Art 22: § 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser 

precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e 

os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. § 3o No processo de 

consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à 

população local e a outras partes interessadas.” (SIMON, 2015, p.13) 
58

 “Os procedimentos previstos pelo Roteiro do CNPT da época, no que se refere ao Laudo Biológico 

foram completados por dois pesquisadores-bolsistas do Departamento de Biologia Marinha da UFF. O 

levantamento sócio econômico foi realizado por filhos de pescadores, seguindo uma metodologia que já 

havia funcionado em Arraial do Cabo. Ao Nufep coube a tabulação dos dados e finalização do projeto 

para envio à Brasília. Luciana Pereira, que havia acabado de concluir sua monografia sobre Itaipu 

preparou o texto descritivo sobre os fatores determinantes da tradição da pescaria local – principalmente o 

acesso e controle sobre o espaço da praia já em parte perdido com a abertura do canal de Itaipu e o 

crescimento vertiginoso de Camboinhas” (LOBÃO, 2006, p.128). 
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Os limites da Resex que incidiu em área exclusivamente marinha 
foram elaborados através de mapa falado e discutidos com os demais 
pescadores em uma reunião pública. Por fim, no dia 30 de julho de 
2013 foi realizada a Consulta Pública para a consolidação deste 
processo.” (SIMON, 2015, p. 13) 
 

 Durante a pesquisa empírica os conselheiros entrevistados, inclusive da Colônia, 

relataram as suas percepções do processo de criação da Resex, para alguns foram 

realizadas oficinas, para outros algumas reuniões, e para a Colônia apenas uma 

audiência pública. As várias fases do processo que se protelou por tantos anos e toda 

burocracia a qual a comunidade foi submetida, acrescidos a uma compreensão 

diferenciada de tempo e espaço podem ter contribuído para as ambiguidades e 

contestações. 

“Eles vieram fazer a Resex, né? Aí vieram várias reuniões... várias 
reuniões..aí saiu..Desde o começo a gente ia em todas as reuniões, 
tinha reunião a gente ia.” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 

 
“Não, não. Não teve audiência. Reuniões, reuniões. Se você pegar na 
contenção... O Ibama, o Inea, não me recordo bem, o processo é desse 
tamanho! Tudo ali. Então, tem as reuniões desde 2008 que vem 
acontecendo, só que tem que ter os relatos de briga, de polícia, de 
desavenças e por aí. E a última aconteceu na igreja São Sebastião, de 
onde era uma reunião, que foi feita a audiência pública e foi criada a 

Reserva.” (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE 
CIVIL DA ENTIDADE DE CLASSE, Entrevista, 18/04/2017) 
 
“Depois de várias reuniões, nessa época, inicialmente, participavam 
muitos pescadores. Eram pescadores da linha que tinham 
representantes, pescadores do arrasto de praia, do emalhe, tinha feito 
um movimento muito grande de informação para ir de encontro às 

informações daqueles que estavam contra a formação da Resex, que 
era a Colônia, e vários outros pescadores, porque claramente proibiria 
porque claramente seria prejudicada a pesca industrial dentro da 
Resex. E políticos também, porque se sabia que a Resex iria entrar 
dentro da área do Inea [...] estavam politicamente contra essa questão. 
Então, tinha todo um grande trabalho na praia, no campo, de 
informações que pudessem convencer e pudessem tirar essas 
informações negativas contra a Resex.” (MEMBRO 

COLABORADORA DA RESEX, Entrevista, 27/03/2018) 

 

  Todavia, o que de fato marcou os relatos foi que alguns deles identificam que a 

problemática da institucionalização da Resex envolve a rivalidade
59

 entre os 
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 Park (1921, p. 507) descreve a rivalidade como: “É a forma mais elementar de interação, é universal e 

fundamental. A rivalidade é “a interação sem o contato social”. Caracteriza-se pela ausência de contato 

social entre os indivíduos, fator que favorece o surgimento do conflito, da adaptação e da assimilação, 

etapas que, ao contrario,estão ligadas ao controle social. Durante esta primeira etapa, que acarreta uma 

nova divisão social do trabalho, as relações sociais são reduzidas a uma coexistência baseada nas relações 
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representantes da Colônia e da ALPAPI. Segundo os entrevistados esta rivalidade só 

prejudica aos próprios pescadores, visto que eles reconhecem que possuem poucas 

ferramentas políticas e apoio público, ou até mesmo aliados, uma vez que muitos 

frequentadores e ambientalistas pela ausência do entendimento dos reais impactos da 

pesca artesanal na biota marinha criam informativos nas redes sociais depreciativos ao 

modo de vida e da cultura dessas populações, uma herança da visão preservacionista ou 

mesmo conservacionistas que continua arraigada na população e propagada pela mídia e 

por movimentos ambientais puristas. 

 
“Eu acho que as pessoas, na verdade, as pessoas eu acho que para elas, 
elas generalizam. Eu acho que elas não sabem diferenciar o pescador 
artesanal de uma industrial, entendeu? O que eles veem na TV, eles 

acham que é o que acontece com a gente também.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
11/04/2018) 
 
“O que é sustentável e insustentável? Então a pesca artesanal tanto ela 
de arrastão, às vezes aos olhos do cidadão que não tem conhecimento 
profundo que é a degradação ambiental condena aquela pratica  muito 
longe de ser uma coisa “degradadora”. O que é degradação? 

Degradação é uma pesca industrial numa grande escala para obedecer  
o capital, não a segurança alimentar, não a cultura de vida, nossa 
cultura de vida, é diferente, a gente ta falando da pesca.Agora tem 
outros setores que exploram, a Petrobrás, a situação da extração do 
petróleo, então tem ainda os licenciamentos ambientais é muito falho, 
questão de dinheiro ainda ta contando muito, você vê os acidentes que 
teve em Mariana, quando tem um acidente dessa natureza com um 

empreendimento pesado como é estação de petróleo,minério, 
barragem,  especulação imobiliária, sem seus devidos conceitos de 
preservação ambiental que não é respeitado, isso é degradação, isso 
degrada,porque isso compromete o recurso natural. Agora pesca 
artesanal, se eu falar pra você que a gente não consegue capturar 10% 
do pescado que se instala aqui em Itaipu, a gente não tem essa 
potência, entendeu?! Então a pesca artesanal, no meu ponto de vista, 
por ela ser quase proporcionada na mão humana né?! Têm nossos 

conhecimentos assim básicos, tradicionais, ela tá superada, superada 
no sentido, ela não entra nesse contexto de degradação, no meu ponto 
de vista. Então a legislação, acho que era pra fazer monitoramento, 
aprofundamento, fazer monitoramento, levantamento do que é 
capturado da pesca industrial aqui dentro, do peixe que a gente vê e a 
relevância da pesca dentro da resolução do CONAMA E IBAMA é 
10% e da Petrobrás é 35% que é muito mais  degradante do que a 

                                                                                                                                                                          
econômicas decisivas na transformação social: “A rivalidade é o processo que organiza a sociedade o 

processo que organiza a sociedade. Ela determina a repartição geográfica da sociedade e a distribuição do 

trabalho. A divisão do trabalho, assim como a vasta interdependência econômica entre os indivíduos e o 

grupo de indivíduos, tão características da vida moderna, são produtos da rivalidade. Por outro lado, a 

ordem moral e política, que se impõe a esta organização competitiva, é produto do conflito da adaptação e 

da assimilação”.  (COULON, 1995, p.43). 
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pesca, e aos olhos da pessoa que não entende que é degradação, as 
pessoas vão ver um grupo que não é ele que é o mentor daquela 
degradação. [...] Existe esse quadro político que nossa sociedade 
infelizmente não enxerga esse ponto, a mídia ela paga isso, a mídia é 
sensacionalista, infelizmente é sensacionalista, então as coisas 
acontecem, ela faz só aquele drama na hora depois esquece. E ela tem 

a potência, a mídia tem a potência de bater numa coisa pra resolver, 
não tem que ser um salvador da pátria, isso não existe salvador da 
pátria, é um alvo fácil pra quem tem dinheiro.” (CONSELHEIRO 
“PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
19/03/2018) 
 
“Ambientalista é um negócio meio complicado, né? Porque é uma 

questão muito pessoal. Cada um tem que fazer sua parte. Dentro 
daquele grupo ali, eu sei que tem gente que joga garrafa no chão. 
Lógico! Num grupo de vinte pessoas, pelo menos cinco vai fazer, que 
não seja na rua, mas dentro de casa, em outro lugar. A gente tem que 
fazer uma auto análise nossa. Peraí. Será que é isso mesmo? Mas é 
aquela coisa, não vai acontecer, porque ninguém quer isso. Todo 
mundo se acha certo, todo mundo tem sua verdade. Intolerância. Hoje 

em dia a gente está numa fase muito crítica de intolerância. E fica 
aquela briga, né? Tipo, será que ele tá com boa intenção? Hoje já 
rola.” (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE 
CIVIL DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, Entrevista, 
06/04/2018) 
 
“Eles querem aproveitar, mas não querem viver, não querem ajudar de 
fato. Tem gente que chega junto, lógico, que é uma maravilha. Mas 

tem gente que só vem quando precisa. Bom eu lembro uma coisa 
assim: essa galera do stand up. Nossa, que coisa horrível! Os 
pescadores sofreram com essa galera do stand up… nossa, eles saíam, 
era uma febre, que agora acabou. Eu acho que acabou, né? Aí com a 
maquininha… pá, e pá, e pá… cara, no início, tudo no Face: tartaruga, 
rede, só malhando o pescador. Mas é o que estou te falando. Não são 
pessoas que estão aqui. É a sociedade. E eu vou ser sincera. Essa 

questão de morrer uma tartaruga? Bota pra comer. Crema! A gente 
morre! O ser humano tá aí morrendo e a gente está passando por um 
genocídio no estado do Rio de Janeiro e no entanto, na região 
oceânica é essa violência toda? Eu hein… É, pode ser, mas questão 
não é nem essa. Essa coisinha de pegar o celular, tirar uma fotinha da 
tartaruga, “ah, o pescador matou”, isso aí é sensacionalismo, isso aí é 
falta do que fazer. Eu acho, é querer aparecer, eu acho.  No início foi 

pior, nossa já saiu cada coisa louca, você não tem noção. Muita coisa 
ruim, agora não. Tudo passa. É aquela coisa da transição.” 
(CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL 
DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, Entrevista, 06/04/2018) 
 

 Os pescadores reconhecem o quanto seria importante que a rivalidade entre a 

ALPAPI e a Colônia fosse transferida para as esferas políticas de conflito, de construção 

debate, de divergências, mas também de possíveis alianças. O Conselho Deliberativo 

pode ser a esfera de transformação destas rivalidades em conflitos políticos, através da 

compreensão de que “o acordo e o consenso não precedem a deliberação, sendo antes de 
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tudo, um resultado”. (BARROS, 2016, p. 176) Nestas arenas, “não mais se exige a 

unicidade de posturas; estimula-se contrariamente, a manifestação das mais variadas 

posições dissonantes decorrentes dos conflitos sociais e políticos”. Logo, “a decisão 

legítima não é mais a vontade de todos, mas aquela que resulta da deliberação”, o 

“debate político é o ator da mudança” (BARROS, 2016, p. 176) 

“Aqui em Itaipu tá precisando resolver isso ae. Seria muito bom isso 
ae, fazer um trabalho, de repente poderia da um jeito na visão, o 

prejudicado é o pescador. Não era questão que a reserva iria dificultar. 
Só tem a melhorar. Quanto menos barco industrial, mas peixe tem na 
reserva.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 
 
“Eu acho que a Colônia tem que tá junto, só que as pessoas não 
pensam na categoria de fato, eles pensam no ego deles, o quê eles  vão 

fazer na frente, o que isso de fato vai render a ele, se é vaidade, se é 
aparelhamento político. Não tem ninguém pensando na categoria de 
fato. É uma ferramenta política, infelizmente.” (PESCADOR 
CONSELHEIRO REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
19/03/2018) 
 
“Quer dizer, eu acho estranho porque você cativar um lugar, pra 
proteger um espaço onde tem sua categoria ali, que você representa, 

pra depois você ser contra, eu acho estranho. Única política pontual 
pra proteger o pescador artesanal de uma forma que abrange todas as 
questões é a reserva, hoje, eu já lutei pelo território pesqueiro, mas é 
uma coisa que os pescadores assinam, assinar umas 2 milhões de 
assinatura que precisam. Agora, existe também aparelhamento político 
que tem muita representante na pesca que faz aparelhamento político, 
então  acaba também impondo por força a uma política que protege  

infelizmente isso acontece porque ele busca e interesse pessoal , não 
da categoria.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE 
DE ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 
 
“No caso específico da Resex de Itaipu e Piratininga, existe uma briga 
histórica entre colônias, Resex, entre um grupo de pescadores, outro 
grupo de pescadores, o que prejudica ainda mais essa relação entre 
eles, porque você divide o que deveria estar junto, lutando junto, 

independente dos problemas pessoas de cada um ali dentro, eles 
deviam engolir esses problemas pessoais, que um tem com outro, essa 
rinha entre eles e pensar no coletivo, mas ter esse grau de maturidade 
vai demorar algum tempo” (CONSELHEIRO REPRESENTANTE 
DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, Entrevista, 15/03/2018) 

 

 Enfim, em 30 de setembro de 2013, depois de uma trajetória de quase 15 anos de 

disputas e conflitos entre pescadores e diversos atores foi publicado o Decreto 44.417 

que instituiu a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, assegurando aos pescadores 

artesanais profissionais tradicionais da comunidade de Itaipu e de Piratininga o 

reconhecimento legal de sua atividade e identidade como tradicionais e o direito de uso 
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a área marinha adjacente às praias de Itaipu, Camboinhas, Piratininga, Itacoatiara e 

Lagoa de Itaipu, correspondente a aproximadamente 3.943,28 hectares.  

 

 

Foto 7 – Mapa dos limites da Resex Marinha de Itaipu – (Mapa cedido pelos gestores do Inea) 

 

 A Resex Extrativista Marinha de Itaipu por ser a primeira unidade de 

conservação do tipo extrativista no estado do Rio de Janeiro representou uma conquista 

para os envolvidos em sua criação, mas também um desafio, principalmente a sua 

instituição gestora que a partir de então será provocada a desassociar a gestão 

institucional do mito da natureza intocada praticada em Unidades de Conservação 

pertencentes às categorias de Proteção Integral.  

 Nesta lógica, talvez o maior desafio para a gestão seja compreender que os 

recursos pesqueiros da área hoje destinada a Resex estão distantes de ser apenas um 

recurso complementar a economia de algum desses indivíduos como era nos tempos de 

Freguesia de São Sebastião. Hoje, muitas famílias, inclusive as que não coabitam nos 

limites das comunidades de Itaipu e de Piratininga, mas que descendem
60

 da miscelânea 

cultural possibilitada pela amplitude e complexidade das cidades, sobrevivem em 

virtude da disponibilidade desses recursos naturais, da retirada dos mexilhões 

despercebidos pelos turistas, dos ganhos ajudando a puxar a rede de arrastão, das trocas 

de ranchos alimentares ou de favores entre os pescadores artesanais até mesmo com as 

                                                           
60

 “De acordo com depoimentos colhidos no âmbito do processo de criação da Resex, os pescadores que 

não mais residem em Itaipu são aqueles que foram expulsos na década de 1970 (ou seus descendentes), 

devido ao processo de instalação dos condomínios voltados à segunda residência (casas de veraneio), 

(KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997) no bairro que é hoje denominado de Camboinhas.” (SIMON, 

2015, p. 4) 
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tão criticadas traineiras, porque embora a pesca consista em uma atividade de 

competição e segredos, também é lugar de solidariedade e cooperação. 

“Porque às vezes tem peixe miúdo no meio (da rede), e a gente tenta 
justamente tirar esse peixe miúdo para levar para favela, pelo menos 
essa é a consciência da nossa equipe. Sempre trabalhamos assim, sem 
conversa fora.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE 
DE PIRATININGA, Entrevista, 27/03/2018) 

  

2.3 Resex Marinha de Itaipu, uma reserva extrativista na cidade. 

 Segundo Navarro (1998, p.20), “o território é um espaço geográfico ocupado por 

um ser ou um conjunto de seres, sobre o qual se manifestam relações de sobrevivência e 

reprodução”.  Logo, quando este conjunto de seres passa a “ser um grupo humano 

complexo”, como um “povo” ou uma “sociedade”, essas relações ultrapassam a 

“dimensão material” da unidade territorial dos recursos disponíveis, o que tende a gerar 

conflitos de uso quando um ou mais grupo convivem e compartilham de um mesmo 

território. 

 Os pescadores artesanais tradicionais das comunidades de Itaipu e de Piratininga 

estão inseridos em um contexto maior do que a pesca, sua territorialidade
61

 foi 

englobada a cidade de forma que sua tradição e modo de vida passaram a ser 

transpassados por diversas construções sociais de outras comunidades que 

compartilham do mesmo território. Segundo Park
62

 (1929), em áreas metropolitanas 

“deve-se falar em região e não em comunidades”, pois ao contrário da cidade pequena, 

em “cidades grandes não há propostas comum nem ação concertada”. De acordo com o 

autor, o sistema político ao pressupor que pessoas morando na mesma localidade terão 

interesses em comum e agirão juntas em prol do seu bem-estar, falham ao aplicar as 

mesmas estratégias de gestão de governos locais baseadas em formas tradicionais de 

ação em áreas urbanas.  

“A sociedade brasileira se movimentou, a população urbana não parou 

de crescer e de se expandir para regiões antes da ocupação rarefeita 

                                                           
61 A territorialidade pode ser definida como “um esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, 

controlar e se identificar como uma parcela específica de seu ambiente biofísico.” Portanto, a diversidade 

biológica do meio tende a propiciar interações sociais específicas segundo a disponibilidade dos recursos 

ambientais no território, o que propicia uma “multiplicidade de expressões”. O conceito de Cosmografia é 

utilizado para compreender a “relação particular que um grupo social mantém com seu respectivo o 

território”, definida como: “os saberes ambientais, ideologias e identidades – coletivamente criados e 

historicamente situados – que um grupo social utiliza para estabelecer e manter seu território. A 

cosmografia de um grupo inclui seu regime de propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu 

território específico, a história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que dá ao 

território e as formas de defesa dele”. (LITTLE, 2002, p. 3-4 apud SANTILLI, 2005, p.93) 
62

 ZORBAUGH, Harvey W. The Gold Coast and the slum. Introduction: PARK, Robert Ezra. Chicago 

University Press, 1929. 
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nas cidades. A atração pelo solo mais barato, pelos locais mais 
aprazíveis e pela melhor qualidade de moradia trouxe para locais 
como Itaipu e a região oceânica a ocupação física dos terrenos e casas, 
impondo o contato mais permanente entre lógicas de vida e trabalho 
muito diferentes entre si.” (PESSANHA, 2003, 138) 

  

 A presença de comunidades artesanais, como as de Itaipu e de Piratininga em 

uma cidade é um exemplo do “fenômeno das múltiplas realidades socioculturais” 

(VELHO, 2001, p. 16 e 20). Embora a existência de uma reserva extrativista em uma 

cidade tenha sido argumento de alguns indivíduos contrários à criação da Reserva, o 

ambiente urbano pode ter sido na verdade o vetor que possibilitou a expressão da 

subjetividade da identidade do pescador artesanal que se manteve coeso e ligado a seu 

território devido às especificidades de sua atividade e ao mesmo tempo propiciou o 

intercâmbio cultural com outros grupos. 

“Stuart Hall compreende que, embora as identidades estejam alocadas 
em um passado histórico, elas levantam muito mais questões sobre o 
futuro, sobre aquilo que vamos nos transformar. As identidades 

explicitam assim, mais do que uma narrativa de indivíduo sobre ele 
mesmo, mas, principalmente, oferecem subsídios para compreender as 
negociações que são feitas sobre a tradição ou a invenção da tradição.” 
(ARAÚJO, 2015, p.89) 
 

 Cabe ressaltar, assim como Araújo (2015, p.116), as diferenças entre tradição e 

costume para compreendermos que esta recomposição pode ao invés de trazer danos a 

tradicionalidade, reforçar a atuação política destes indivíduos através da ressignificação 

dos seus costumes ao cenário atual. Segundo Hobsbawn (1997, p.10) no âmbito de 

sociedades tradicionais, os costumes “tem a dupla função de motor e volante”, “se por 

um lado ele mantém um comprometimento com o passado, por outro traz em si a 

flexibilidade da variação e a possibilidade da adaptação”, enquanto que a tradição, 

inclusive as inventadas, traz em si como “característica” e “objetivo” a 

“invariabilidade”. Desta forma, essa nova configuração social traz consigo desafios aos 

costumes, visto que cabe às tradições nada mais que resistir. 

 Cada espaço terrestre assim como acontece no mar, tem o uso dos seus recursos 

ambientais diversificados conforme as especificidades das artes de pesca e ainda os 

costumes que derivam das representações sociais e do convívio entre os grupos de 

pescadores. Muitas vezes essas relações de uso são invisíveis aos frequentadores, a 

muitos moradores, a administração pública, aos esportistas, etc., que por serem oriundos 

de unidades culturais diferenciadas, possuem seu o “próprio padrão e a sua concepção 

do que é limpo ou decente e capaz de despertar respeito” e em razão disso cada grupo 
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tende a interpretar e interagir com a paisagem a partir dos valores de suas unidades. 

(VALLADARES, 2018, p. 17)  

“Coincidência muito grande, porque é aonde tem pescador e querem 
tirar dizendo que é uma bagunça. A gente vem fazendo reclamação de 
ponto de luz apagado, de transformador que vem pegando fogo todo 
dia e deixa todo mundo sem luz, que tá correndo risco, não tem 
nenhuma providência. Então a gente vem com a ideia da reserva foi 
criar um órgão público que voltasse pro interesse das comunidades 

dos pescadores, das famílias dos pescadores, e que defendesse a praia 
da especulação imobiliária, e defendesse a praia da ganância desses 
investidores que eles tentam denegrir como qualquer filme americano, 
inclusive os antigos, os mafiosos que botam fogo nas favelas, eles 
fazem assalto, criam problema pra dizer que o bairro é um problema, 
criam  problema pra comunidade, aí a comunidade vira alvo fácil da 
especulação imobiliária, que é uma comunidade desordeira que não 

tem nenhum apoio. Já fizeram algumas investidas, tipo no Morro das 
Andorinhas, tentaram desapropriar o Morro das Andorinhas, dizendo 
que era um grupo de pescadores desordeiros.  São famílias 
tradicionais, plantam aipim, banana , cana , café e pescam,vivem da 
pesca e quiseram botar eles como favelados, que trazem transtorno pra 
comunidade de Itacoatiara. Como se o pessoal de Itacoatiara só 
tivesses pessoas honestas, Camboinhas também, tiraram os pescadores 

de lá, falaram que lá virou uma favela , lá não tem ladrão , mas foram 
presos traficante, ladrão, corrupto. Aqui em Itaipu não foi preso 
ninguém, já sofremos bastante ataque sobre isso. Então pra 
desapropriar a praia de Itaipu hoje vai ter que passar pela reserva, né?! 
O último pedido de desapropriação da minha casa, nós usamos a 
reserva extrativista. Inclusive se eles for me tirar daqui vão ter que 
colocar há 500 metros da praia, que eu continuo dentro da praia, é 
melhor não mexer comigo. (CONSELHEIRO PESCADOR 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES 
DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 
 

 Os pescadores compreendem que esta invisibilidade é ambígua segundo as 

intenções ou conveniências dos frequentadores; muitos dos indivíduos que frequentam a 

praia são motivados exatamente pela existência dessas comunidades, pois traria uma 

identidade familiar e simples à atmosfera. Todavia, essa popularização acrescida da 

ausência de serviços públicos eficientes como coleta de lixo, de saneamento, de esgoto, 

de distribuição de rede elétrica ou mesmo das características da forma artesanal da 

limpeza dos peixes, contribui para que muitos desses frequentadores confundam essa 

carência de “organização pública” com desordem e pratiquem comportamentos 

compreendidos pela comunidade como ofensivos. Atualmente, os pescadores se 

queixam que os próprios companheiros estariam assimilando estes comportamentos. 

“Oh Michelle..se eu  pudesse fazer aqui em Itaipu, se eu pudesse, se 
eu tivesse força, primeiramente para de entrar moto dali para cá eu 
pararia com isso, você está entendendo? Outra coisa, que eu fazia 
limite de mesa, essa invasão de mesa quase dentro d’água, eu limitaria 
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isso. Invasão de barco clandestinamente que fica largado aí cheio com 
água de chuva, com pessoa defecam embaixo, fica tudo aí...se eu 
pudesse eu organiza isso, se eu pudesse eu organizava. Porque a 
maioria que você está vendo aí...isso tudo que você está vendo aí, de 
100% , 20% é pescador, 80% é bagunça...entendeu? E eu se tivesse 
um poder..se eu tivesse um poder jurídico assim da minha palavra ser 

autoritária ser opositiva era uma coisa que eu tentava, eu queria ver.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018) 
 
“Nego vai limpar uma rede... mexilhão, cabeça de peixe espalhadas 
pela praia, o pescador tinha que ter uma educação, pensar só um 
pouco em Piratininga. Não é só tirar do mar, arrancar uma pratinha do 

mar e fazer de qualquer forma. O pessoal tinha que ter mais cuidado. 
Não custa nada ir ali, atravessar a pedra, jogar cabeça de espada na 
beira da praia...” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE 
DE PIRATININGA, Entrevista, 27/03/2018) 
 
 
“Olha só, o problema é que eu amo isso aqui.  E como eu amo isso 

aqui, eu gosto disso aqui eu quero melhorar sempre, entendeu? É eu tô 
aqui eu vejo esse lixinho assim, isso me incomoda cara, eu vejo essa 
areia preta, isso me incomoda, isso me deixa..Chega! Olha só, eu fico 
triste, por exemplo, eu vou te falar uma coisa é quando eu tô aqui 
sentado com  meus amigos jogando (Dominó) e chega uma família 
que não conhece a praia e olha assim e fala gente que fedor, que praia 
suja..Cara isso me corta o coração, isso me mata .. eu tenho isso aqui 
como se fosse a minha casa... a minha casa”. (CONSELHEIRO 

PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DO 
MORADORES DE ITAIPU, Entrevista, 12/03/2018) 
 

 Desta forma, é possível compreender que “abordagens materialistas-utilitaristas” 

não dão conta dos conflitos de uso dos territórios principalmente como no caso de Itaipu  

e de Piratininga, onde esses conflitos resultam das interações entre grupos que se 

encontram em fases diferenciadas de assimilação ao ambiente urbano e que, portanto 

dão valores diferenciados aos recursos disponíveis. Segundo Vallejo, um aspecto 

comum a respeitos dos entendimentos sobre o conceito de território é que “todos 

convergem para uma problemática em comum: o território é o espaço sob o poder” e 

“que todo processo de normatização do território é conduzido por políticas públicas”. 

(VALLEJO, 2005, p.19) 

...“A manutenção e perpetuação do território dependem, 

fundamentalmente, de uma estrutura de poder, seja num sentido mais 
geral, associado à capacidade de criar, destruir, consumir, preservar ou 
reparar (força/autoridade), seja no sentido atribuído por Karl Max 
(apud Haesbaert, 2002, p.21) como forças produtivas da natureza 
(fertilidade do solo, pro criatividade do mundo animal, etc.). Logo, 
trata-se de um conceito que pode ser inserido num campo 
simultaneamente extenso e unificado que integra espécies, atividades 



114 
 

 

e níveis de percepção e de organização diferentes.” (VALLEJO, 2005, 
p.19) 
 

 Logo, a Reserva está inserida em uma cidade torna o desafio da gestão desta 

unidade ainda maior. Pois, ainda que os problemas detectados pelos pescadores 

realmente sejam problemas de cunho socioambiental a solução para estes muitas vezes 

ultrapassam os limites ou a competência institucional do Inea, seja em relação às 

habilidades dos gestores ou por questões de interesses políticos do próprio órgão. 

  O que pode ser percebido neste tempo de pesquisa é que muito das situações de 

crise geradas nas reuniões partem de problemas de ordenamento urbano da cidade de 

Niterói. De forma que a desordem urbana atravessa as questões socioambientais e até 

mesmo os confrontos entre a Colônia e ALPAPI, e incidem agora também no campus 

das relações da Resex a respeito das questões relativas à regularização fundiária e ao 

ordenamento das praias. 

“A vila de pescadores é uma área cedida pelo Serviço de Patrimônio 
da União (SPU) à Colônia Z-7 no canto de Itaipu. Em 2000 a 
administração da Colônia Z-7, que se mantém no poder até a 
atualidade, denunciou ao MPE (inquérito 015/2000) a 
descaracterização da Vila de pescadores ocupada por bares, 
restaurantes e o aumento e reforma das casas de pescadores. Essa 
denúncia, se prosperar, culminará na derrubada de casas, bares e 

restaurantes de pescadores e não pescadores. A maioria dos 
pescadores residentes na Vila é alinhada a ALPAPI, contrária 
politicamente à administração da Colônia Z-7. Esse episódio é 
considerado um dos fatores que evidenciaram conflitos entre a direção 
da Colônia Z-7, contrária a Resex, e a ALPAPI, demandante da 
Resex, migrando para o processo de criação da Resex em 2004 e 
2013.” (SIMON, 2015, p.5) 

 

 O desenvolvimento da atividade de pesca em Itaipu e Piratininga vai além da 

compreensão de posse e exploração dos recursos do mar de “dentro” (limite que suas 

canoas ou embarcações de pequena autonomia permitem chegar com algum nível de 

segurança) e das lagoas. O entendimento por parte dos pescadores de direito e 

prioridade de uso abrange partes específicas da areia e dos terrenos próximos ao mar e a 

lagoa, como o corredor por onde “arriam” os barcos, como a beira do mar onde os 

peixes são limpos e são efetuadas as vendas ou “leilões”, como as sombras das 

Amendoeiras onde são costuradas as redes, disputadas às partidas de dominó e 

realizadas confraternizações em almoços coletivos entre os grupos de amigos e 

companheiros de pesca, como outros espaços onde são guardados os barcos e canoas e 

feitos os reparos das embarcações quando necessário e, ainda, o antigo campinho de 
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futebol transformado em “área particular” e usado atualmente como um estacionamento. 

Esses territórios são fundamentais para atividades compreendidas como momentos de 

interação social e ainda de debates sobre as questões da pesca ou da comunidade. 

 

Foto 8 - Companha retornando da pescaria de rede de espera, as embarcações entram e saem da água pela 
areia (Prainha de Piratininga, 02/10/2017) 
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Foto 9 – À direita, antigo campinho de futebol transformado em estacionamento privado, a estrada de 

terra é a rua que dá acesso as Dunas que possuem Sambaquis, e à esquerda, antigo hotel desativado que 

teve parte de seu terreno também transformado em estacionamento privado.  (Praia de Itaipu, 15/09/2017) 

 

 Na parte terrestre mais próxima a areia encontram-se os quartos ou galpões de 

pesca, que em tempos antigos eram conhecidos como Ranchos, importantes espaços 

para guardar o material e que inclusive em alguns casos são as casas dos próprios 

pescadores.  

 Segundo a Conselheira Representante da Sociedade Civil da Entidade de Classe, 

a área em frente à praia de Itaipu até o “marco de pedra” (limite na praia de Itaipu) 

pertence à Colônia que em decorrência de problemas administrativos entre as duas 

gestões, a anterior e a atual atrasou os pagamentos dos impostos não acumulando uma 

dívida junto ao SPU-RJ. Neste mesmo relato, a Conselheira informa que esta dívida em 

nome da Colônia, seria inclusive um dos empecilhos que limitam a entidade a ter acesso 

a linhas de crédito e projetos que poderiam trazer melhorias estruturais ao prédio da 

colônia e benefícios a comunidade dos pescadores da zona 7. A Conselheira relatou 

também que houve uma tentativa de regularizar a situação dos Ranchos a partir de uma 

proposta da Associação Comercial de Moradores e Pescadores de Itaipu (ACOMPI), 

que propôs dividir o montante do débito dos impostos atrasados, pela quantidade dos 

bares e anos, o que resultaria em uma média de 100 reais por mês para cada usuário, 
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mas o negócio não avançou por vários motivos entre eles que a posse do terreno não 

estaria vinculada a este pagamento.  

 A ausência do ordenamento e da fiscalização do próprio SPU contribuiu para 

que muitos desses faióis de pesca (ou ranchos de pesca) fossem com o passar do tempo, 

vendidos pelos pescadores a atores estranhos a dinâmica da comunidade local, 

descaracterizando sua função e transformando a grande maioria em bares, devida ao 

apelo comercial da localização a beira da praia.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 10 – Antigos ranchos transformados em bares.  (Praia de Itaipu, 15/09/2017) 

 

 Atualmente, poucas são as construções que ainda funcionam apenas como faióis 

devido à necessidade de diversificar as formas de capitalizar e de escoar a produção, 

muito dos ranchos em posse dos pescadores foram e tendem a serem transformados em 

restaurantes, bares ou mesmo hospedagens. 

“Nós estamos sem rancho. Toda minha turma. Nós somos seis 
pescadores e o rapaz que era dono do quarto que construiu quarto, 

cadeira, com material que eu dei. Ele está doente, não está mais 
pescando. Então, a gente tava usando de favor. Ele vendeu e a gente 
ficou... nós temos três motores que tá na rua. Eu venho de motinha, 
não posso nem levar. Eu arrumei um outro amigo que emprestou um 
cantinho. E quem tá batalhando para arrumar quarto para eles? Eu. 
Sou representante. [... ] Não, não, ele não é pescador. Ele não é e não 
vai virar pescador. Não é da noite para o dia que ele vai virar 
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pescador. Comprou para ter um espacinho. É isso aí que acontece 
hoje. Não pode mais, mas olha a maioria disso aí é particular.  Era de 
pescador. E hoje é particular.[...] Isso era para na verdade para ser 
nosso. De comum uso. Deixou de ser pescador, morreu? Tinha que 
deixar aí. Desmancha, derruba. Negocinho comum para o pescador? 
Não.  Comercializaram todos aqueles quartos ali daquele lado  E aí 

vem no verão, passa três dias e depois vai embora. É propriedade 
particular. Aí sai caro. [...] R$800,00, mil reais o aluguel. Aí eu digo 
para eles: eu moro numa casa no meio do mato e a essa altura pago 
R$1.300,00. Vou pagar mil numa pecinha?  Mas é isso. Precisava de 
algo que facilitasse pra mim descansar um pouco mais, para sair 
tranquilo.[...] Eu tive um problema com um comerciante. Poderia se 
construir. O comerciante disse não. Vai atrapalhar nada a ele porque 

eu já vi esse espaço onde está que na verdade está  cedido para outros 
que não pesca, que o barco está apodrecendo, que eles faz acabamento 
embaixo. Então, eu ia construir ali já para resolver dois problemas: um 
do mosquito, do barco velho, e dos maloqueiros embaixo. Mas o 
comerciante que tem um comércio na frente à colônia disse não. Não 
vai fazer nada. A advogada já disse para não construir  sem  pedir 
autorização e a Colônia diz que não pode construir porque não é dela. 

E dali para cima não tem onde construir. Aí a advogada me diz para 
não construir, porque realmente podem destruir. Então, a gente está 
nesse impasse e eu estou lá com quatro pescadores, eu e na verdade 
mais quatro que tamos na rua. Isso aconteceu há 15 dias. Hoje foi o 
dia que tinha que tirar o material..... 15 dias batalhando” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 11/04/2018) 

 

 De toda a forma, a necessidade dos pescadores em terem seus ranchos de pesca 

parece distante de uma solução, inclusive os poucos imóveis que ainda estão em posse 

da colônia estão alugados como uma forma de suprir custos, ou ocupados por outros 

pescadores sem nenhuma contrapartida. Os ranchos em posse dos pescadores são 

administrados entre eles, segundo suas lógicas e bom senso, na qual alguns se veem no 

direito de vender ou repassar sem comunicar a Colônia ou mesmo aos seus 

companheiros. Cabe ressaltar que muitas dessas necessidades derivam do afastamento 

das famílias dos pescadores das áreas a beira mar ou lagoa que assediados pela 

especulação imobiliária se tornaram invisíveis às políticas de regularização fundiária ou 

habitacionais.  

 Atualmente, segundo o Conselheiro Representante do Poder Público Municipal a 

Superintendência do SPU, que também é uma instituição Conselheira da Resex 

(Representante do Poder Público Federal) emitiu um parecer favorável ao repasse da 

gestão da orla de Niterói ao município de Niterói.  

 
“Niterói foi um dos primeiros municípios a terem essa gestão da orla e 
que tá em fase de formalização, princípio da formalização. Então, 
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nosso trabalho junto à superintendência, do SPU, foi verificar se 
Niterói tinha condições de administrar sua orla e acredito que foi o 
resultado do parecer favorável deles pra Niterói ter a gestão das praias. 
Fica muito mais fácil, fica muito mais legítimo e legal, porque a 
gestão das praias, quem fica responsável pela gestão das praias? 
Através da lei da SPU, 30 m da maré alta de 1800 e alguma coisa, 

define que aquilo ali é a área da união, o município não poderia fazer 
nenhum ato autorizativo, fazer nenhuma intervenção ali sem a 
autorização da SPU, o que torna o ato muito mais burocrático, mais 
difícil” E não só isso, os próprios quiosqueiros. Existe um problema 
em relação a lei da  SPU no Brasil, porque no artigo 2, parágrafo 
único, obriga a SPU a registrar todas as atividades que se encontram 
na área da união, num livro próprio que depois vai pro cartório do 

município localizado naquela região, e infelizmente isso não ocorre, 
não é só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, são raras as atividades, 
até por não ter o corpo técnico, quantos são os fiscais hoje da SPU, 
quantos fiscais hoje a gente tem no município de Niterói? Então é 
disso que a gente tá falando, de controle e comando, quem tava lá em 
Brasília talvez não tenha os recursos, o Brasil é um país continental 
que a fiscalização implementando a política de fiscalização como um 

comando como deveria, e aí cria a ausência do Estado, criando a 
ausência do Estado gera os problemas, e aí o município fica formal e 
legal pra poder assumir a responsabilidade que tem.” 
(CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL, Entrevista, 15/03/2018) 

 

 Este processo partiu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade buscando formas de viabilizar o ordenamento previsto pelo Projeto 

Orla, esta pareceria também contemplava os interesses dos pescadores e, por 

conseguinte da Resex.  

“As articulações com a SEDRAP e SPU foram essenciais também, em 
virtude da existência do Projeto Orla (Ministério do Meio Ambiente e 
Ministério das Cidades) e do Projeto Canto de Itaipu (SEDRAP e 
FIPERJ), um projeto urbanístico e socioambiental que objetiva 
estimular o desenvolvimento econômico e social da comunidade 
pesqueira local. Na fase de diagnóstico desses projetos, foi registrada 
a demanda da criação da Resex na região de Itaipu, bem como a 

necessidade de regularização fundiária do Canto de Itaipu, em função 
da complexidade fundiária local que influencia diretamente a vida das 
famílias de pescadores de Itaipu. Nesse sentido, no processo de 
articulação com as entidades citadas acima, houve um entendimento 
entre essas instituições (SEA, SEDRAP, SPU) quanto à necessidade 
de enfrentamento dessa questão em um segundo momento, logo após 
a criação da Resex, evitando-se levar esse conflito fundiário para os 

limites da Resex que poderia acabar por inviabiliza-la. Afinal, não 
faria sentido existir uma Reserva Extrativista sem os extrativistas. 
(SIMON, 2015, p.12) 

 

 A falta de infraestrutura e, além disso, o distanciamento entre políticas estaduais 

do SPU e as atuações municipais, deflagram a inoperância da comunicação e da 
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fiscalização entre as esferas de poder
63

. O que novamente, explicita o quando é 

importante a presença desses Órgãos Públicos em colegiados deliberativos, como uma 

forma de provocar em âmbito local a participação, a aproximação e a interação entre as 

instituições representantes desses poderes no reconhecimento das deficiências, mas 

principalmente, das possíveis alianças na busca de soluções. 

 Os pescadores artesanais profissionais tradicionais de Itaipu ao evocarem a 

política pública de reservas extrativistas para legitimar seu histórico de pertencimento 

ao território e perpetuar sua cultura tradicional, passam de expectadores da exclusão 

social, a atores sociais ativos e envolvidos nos processos decisórios relativos tanto a 

comunidade de pescadores como a cidade de Niterói. Ou seja, a comunidade e seus 

representantes políticos passam a ser incluídos em uma agenda pública de discussões 

que não apenas envolvem as questões locais, como também problemáticas que direta ou 

indiretamente afetam seus cotidianos, como por exemplo, deverão ser ouvidos quando 

algum empreendimento afetar ou impactar direta ou indiretamente seu território e suas 

atividades e, como constatado em campo, participam ativamente de assembleias na 

Câmara dos Vereadores acompanhando de perto e com muita sagacidade as audiências e 
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 Conforme os relatos dos pescadores as últimas fiscalizações realizadas na área da Resex foram 

truculentas e muitas vezes realizadas por agentes que desconheciam os objetivos da Resex ou mesmo da 

operação de fiscalização. O Conselheiro Representante do Inea relata o processo de solicitação de apoio a 

Polícia Ambiental: _ “Quando eu assumi a unidade a gente deixou bem claro que eles tavam pedindo 

fiscalização, que a gente ia trabalhar pra conseguir a fiscalização porque a gente não tinha condição de ta 

dentro área todo dia, o dia inteiro e a noite inteira e a gente começou a assessorar, a arrumar uma solução 

pra esse problema, então a gente trouxe a UPAM, a sexta unidade de polícia ambiental que é aqui em 

Itaipuaçu. Trouxe a sétima UPAM que é a unidade de polícia ambiental marinha que é no Rio de Janeiro. 

De certa forma a guarda municipal de Niterói é de Maricá. E com isso a gente abriu um leque de situações 

de que qualquer um pode chegar na RESEX e fiscalizar em cima da legislação que existe. Mas por conta 

da necessidade deles.” (Entrevista: 09/04/2018) Esta situação provocou muitos problemas na comunidade, 

prejuízo e constrangimentos aos pescadores, situações que poderiam ter sido evitadas se houvesse um 

planejamento operacional da fiscalização pelo Inea visto que a operação ocorria em uma Reserva 

Extrativista. “A gente trouxe a UPAM aqui pra dentro e iniciou um processo de capacitação aos guardas 

que atuam aqui na região pra eles entenderem qual a diferença da RESEX pra outros lugares. Fez isso 

com sexta UPAM, fez isso com sétima UPAM, fez isso com a guarda municipal de Niterói e fez isso com 

a guarda municipal de Maricá. Só que o processo de rotatividade desses policiais é enorme. Nenhum dos 
que a gente capacitou daqui tão aqui, já saíram todos. Na sétima UPAM idem. Então quem entrou aqui 

acha que ali vigora mesmo que ali... E vigora, né, a gente é que tenta de certa forma, por ser uma unidade 

de conservação de uso sustentável a gente tenta orientar. Eu não posso virar pro policial e falar pra ele 

“olha, não fiscaliza isso não porque...”. Eu posso orientar ele que aquilo ali é uma unidade que...” 

(Entrevista: 09/04/2018) Este relato sinaliza o não entendimento da problemática, pois ainda que os 

embarcações futuras multadas sejam por exemplo da Z8 em Jurujuba, os pescadores artesanais 

compreendem que os meio de trabalho não devem ser danificados ou apreendidos devido ao valor que os 

mesmo significam para a pescaria e produção de renda para os indivíduos e as relações entre 

comunidades que tendem a se fragilizar se a fiscalização for truculenta, pois tende a incrementar a 

diferenciação social entre os tipos de pesca. Este paradoxo é um desafio às estratégias de fiscalização em 

atividades que envolvem a pesca. 
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os debates em torno da renovação do Plano Diretor, inclusive provocando reuniões para 

exposição de seus argumentos e fazendo parte integrante de coletivos
64

.   

“Segundo Parés (2009, p.17), a participação cidadã consiste nas 
práticas políticas e sociais por meio das quais a cidadania busca 
incidir sobre o público – incidência essa que pode assumir uma 
diversidade de formas, que vão desde o voto nas eleições e ações 
coletivas até os mecanismos de consulta, deliberação e decisão 
participativa.” (BARROS, 2016, p. 169) 

 

 Em continuidade a esse processo, com a efetiva atuação do Conselho 

Deliberativo, a comunidade de pescadores de Itaipu é apresentada a um modelo 

democrático participativo, no qual os Conselheiros elaboram ações políticas 

conjuntamente ao Estado.  Nesta lógica, as reuniões de conselho se constituem na 

esfera, espaço, lugar que possibilita a comunidade se articular com os poderes públicos 

e com os grupos ou atores da sociedade civil por meio de debates democráticos 

políticos.   

“Como já enfatizou Jürgen Habermas (1997, p. 30), o fato de o 
cidadão ser também responsável pela cogestão do Estado tem 
implicações que ultrapassam a esfera das relações políticas na medida 

em que fortalecem o tecido de articulações entre os próprios cidadãos 
e colocam na pauta das discussões questões que, mesmo sendo 
originárias da esfera privada, interferem no modo de vida da 
coletividade” (GUGLIANO, 2004, P.280). 

  

 Portanto, o desafio aos gestores do Inea é buscar formas de manter esta arena 

verdadeiramente pública e os debates atrelados aos interesses da comunidade, 

respeitando os valores e padrões de representatividade ligados as suas tradições e ao 

mesmo tempo promover a ascensão de novas lideranças garantindo a mobilidade social 

dos indivíduos.  E ainda assim, deslumbrar que embora (conforme discutido no capítulo 

1 - 1.3), a sua Instituição ainda não tenha alicerces socioambientais para cooperar na 

construção de estratégias de gestão, estes possuem no conselho deliberativo um “aparato 
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 Conforme as percepções dos entrevistados, nestes espaços os pescadores participam, são na grande 

maioria das vezes base do argumento social, e por outras os provocadores da mobilização social, no 
entanto percebem no decorrer do processo o movimento é apropriado por outros atores políticos ou 

ambientais: “Mas aí é que está. Quando começa essa mistura… o pescador em si, ele no grupo dele, deixa 

ele agir. Deixa ele agir sem que tenha outras pessoas no grupo, mas eles vão agir, e vão agir corretamente, 

vão falar corretamente. Porque eles vão falar o que realmente precisa.  Só que por exemplo: o Lagoa para 

sempre, na realidade, começou aqui no Museu [...]  e de repente tomou uma imensidão que de repente 

eles estão fora também. Aquilo tomou um imensidão, um outro rumo que eles pegaram para eles. o 

processo… Essa é a questão.  Aí é o que eu falo para você. Eu acho que é uma questão das pessoas que 

chegam para se apropriar de uma coisa que eles já têm em mente, de um projeto… de se dar bem. De se 

dar bem mesmo. Mesmo que às vezes não seja uma questão de conseguir alguma coisa para ele, mas pelo 

menos ele vai estar em evidência. Ele é o cara. Esse é o cara.” (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA 

SOCIEDADE CIVIL DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, Entrevista, 06/04/2018) 
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de incontáveis aplicações e possibilidades” de cooperação técnica composta pela 

diversidade de conhecimentos e redes políticas. (BARROS, 2016, p. 168) 

“Conforme Salienta Gohn (2004, p. 63), em decorrência de alterações 
políticas e econômicas, “o poder local passou a ser visto como espaço 
de gestão político-administrativa”, como “força social organizada 
enquanto forma de participação” determinante do empoderamento da 
comunidade, em um feixe fenomenológico que desemboca na criação, 
com a intervenção de atores estranhos ao aparato estatal, de processos 

de desenvolvimento autossustentáveis e independente das tradicionais 
estruturas políticas – sejam partidárias, sejam sindicais” (BARROS, 
2016, p. 185) 

 

 Desta forma, o próximo capítulo apresenta a ferramenta de inclusão social nas 

esferas de decisão de políticas governamentais, os Conselhos Gestores. Estas arenas 

viabilizam por meio da participação social a interação da sociedade com as entidades 

dos órgãos públicos e da sociedade civil, que em unidades de conservação de uso 

sustentável, como é o caso da Resex Marinha de Itaipu, possui por natureza a gestão 

deliberativa ou cogestão. 

 

CAPÍTULO 3 - CONSELHOS GESTORES 

 Enquanto o modelo de gestão estatal praticado no século XIX se traduzia como 

liberal e limitado em relação à garantia das liberdades individuais, logo sem grandes 

intervenções sobre os sistemas econômico e social, no século XX o Estado se 

caracterizou pela forte intervenção estatal, considerado como Estado Social devido a 

uma intensa atuação nas “formas organizacionais da sociedade e na atividade 

econômica.” (BARROS, 2016, p. 17) 

 A partir do século XXI, “o desgaste e a ineficiência dos modelos anteriores”, 

acrescido às novas demandas e necessidades, tanto da sociedade quanto do mercado, 

implicaram a Administração Pública um redirecionamento do “antigo desenho” 

“estadocêntrico” para um novo projeto que contemplasse uma maior “aproximação, 

interlocução, interação e mobilização entre o público e o privado”. Logo, “ganha força a 

ideia de corresponsabilidade
65

”, na qual o Estado, a sociedade e o mercado estariam 
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 “O termo corresponsabilidade comporta, em primeiro lugar, tomar consciência de objetivos comuns e 

identificá-los adequadamente; em segundo lugar, a assunção de responsabilidades concretas e sua 

consecução; e em terceiro lugar, a articulação efetiva das responsabilidades assumidas por cada uma das 

partes. Incrementar a relação Estado e sociedade em termos corresponsabilidades significa, pois, 

abandonar a desconfiança própria do Estado do bem-estar e substituí-la por uma atitude decidida de 

diálogo e de cooperação”. (MENDONZA; VERNIZ, 2008, p.52 apud BARROS, 2016, p. 18) 
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encarregados da “promoção, proteção e atendimento dos interesses públicos”  

(BARROS, 2016, p.17-18)   

“Com o advento do Estado democrático e social, as fronteiras entre o 
Estado e a sociedade esbatem-se; a lógica liberal de confrontação e de 
exclusão surge substituída (ou, pelo menos, complementada) por uma 
lógica de cooperação e ação concertada, que se expressa através de 
complexos processos de integração, osmose e de interpenetração. A 
ação política de grupos, o aparecimento de instâncias de 

Administração partilhada com os interessados (administração 
partilhada e em condomínios) e os vários sistemas de parcerias e de 
divisão de trabalho entre a Administração e particulares são apenas 
alguns sintomas de um novo modelo de relacionamento simbiótico 
entre Estado e sociedade. As alterações não se limitaram à instituição 
de um novo modelo de relacionamento entre esses dois polos. Como 
se referiu, a dicotomia entre Estado e sociedade estava associada a 

uma clara repartição das titularidades sobre as tarefas públicas e as 
tarefas privadas e uma distinção clara entre respectivas naturezas: as 
primeiras, confundidas com tarefas de interesses públicas, pertenciam 
ao Estado; as segundas, ligas à satisfação de interesses privados, 
competiam à sociedade e aos cidadãos. Ora, também essa dicotomia 
liberal entrou em crise, sendo indiscutível que o Estado perdeu o 
monopólio do público” (GONÇALVES, 2005, p. 141-142 apud 

BARROS, 2016, p. 17-18) 
 

 Destarte que as funções administrativas que eram realizadas exclusivamente pelo 

corpo do Estado, tornaram-se progressivamente “passíveis de efetivação” por outros 

atores, “privados ou públicos, mas não necessariamente estatais – como é o caso dos 

conselhos participativos de deliberação democrática”. (BARROS, 2016, p.18) 

 Segundo Gohn (2003) as primeiras experiências de participação social na gestão 

pública no Brasil ocorreram entre as décadas de 60 e 70 nas áreas da educação, saúde e 

meio ambiente. Na área ambiental, Botellho (2009, p.48) informa que a Política 

Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6938/81) foi pioneira ao estabelecer nos anos 80 o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA
66

) que segundo a autora possibilitou 

a sociedade civil opinar e deliberar sobre as políticas relativas à questão ambiental. 

 Segundo Santilli (2005, p.12), “nos últimos anos da ditadura é criada a Fundação 

SOS Mata Atlântica, com sede em São Paulo, por um grupo de ambientalistas” que 

influenciaram “a criação do primeiro Conselho de Meio Ambiente (Consema)” e “a 

primeira Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo”  

                                                           
66

 O CONAMA é composto por Plenários, por Comitê de Integração de Políticas Ambientais, Grupos de 

Assessores, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e sua 

Secretaria Executiva é exercida pelo Secretário-Executivo do MMA e foi regulamentado pelo Decreto 

99.274/90. (Fonte: http://www.mma.gov.br/port/) 
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 No entanto, segundo Tatagiba (2004, p. 237) as experiências em conselhos que 

transcorreram no período da ditadura militar não possuíam as características de uma 

arena de participação popular, visto que  a gestão pública neste período concebia os 

conselhos “como forma de cooptação das lideranças” e “de manipulação das demandas 

populares”.    

“... a participação popular “era tida, quando muito, como um discurso, 
uma ferramenta a mais a ser utilizada em favor dos interesses 

dominantes, como forma de manipulação popular ou legitimação 
artificial de intenções estritamente governistas.” (BARROS, 2016, p. 
145)  

 

 A autora ao associar os processos de redemocratização no Brasil ao percurso 

evolutivo dos conselhos e identifica três momentos básicos, a saber: 

 “a) aqueles instituídos durante o período ditatorial, em que 

desempenhavam papel meramente decorativo; b) os concomitantes ao 
processo de abertura política, em que a pressão popular passa a 
repercutir de forma mais direta na sua formação e atuação; c) os 
inseridos no cenário de estabilização ou assimilação – da cultura 
democrática, tidos como centros de implementação dos princípios de 
participação e descentralização” (TATAGIBA, 2004, p. 325-326 apud 
BARROS, 2016, p. 146) 

 

 Inquestionavelmente, o processo de redemocratização da gestão pública 

brasileira deu-se em um cenário de intensa luta dos movimentos estudantis e sociais por 

uma inserção mais efetiva da sociedade civil nos processos do Estado. No entanto, 

quando a redemocratização foi alcançada, os processos de inserção a participação 

popular na gestão pública se desenvolviam a partir de critérios fundamentados em 

práticas com resquícios e vícios do antigo regime, ainda arraigados na autocracia.  

“A percepção dos membros da sociedade como portadores de direitos 
– inclusive o de participar diretamente na formulação e controle de 
uma política pública – traz como consequência a emergência da 
construção de espaços públicos, seja para a introdução de novos temas 
no debate político, seja para constituição de espaços de ampliação e 
democratização estatal (DANIGNO, 2002). Cabe a legislação 
infraconstitucional regular a forma dessa participação”... (BARBOSA, 

2009, p. 11-13 apud BARROS, 2016, p. 149) 
 

 Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 desempenhou “papel 

fundamental”, visto que “legitimou institucionalmente a participação popular na 

formulação e gestão de políticas públicas”. A partir da invocação da “soberania e da 

cidadania” (“fundamentos do sistema de governo”) o referido diploma viabilizou o 

exercício de poder diretamente através do voto, com também por meio de representação, 
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estabelecendo a “combinação dos procedimentos” de “democracia direta” com os de 

“democracia representativa.” (BARROS, 2016, p. 147)  

  Segundo Sather (2005), a Constituição de 1988 pode ser compreendida como o 

marco legal que instituiu a participação social e inspirou iniciativas para formação de 

conselhos (BOTELHO, 2009, p. 146), regulamentados a partir dos anos 90 por meio de 

políticas públicas.   

 “Tradicionalmente, a escolha de opções políticas, mediante um juízo 
de oportunidade e conveniência, coube ao Poder Executivo. Mas, a 
partir do momento em que se reconhece a participação do povo na 
gestão do poder político, está se admitindo um outro foro de decisão, 
quebrando a tradição de escolha única pelo Poder Executivo, na forma 
clássica (LIBERATI; CYRINO, 1993). Tem-se, pois, que, em certas 

matérias o ordenamento jurídico abriu um novo canal para a escolha 
de opções políticas: os Conselhos. Sua criação viabiliza um canal de 
participação popular em decisões que afetam o cotidiano da sociedade, 
na formulação e no controle de determinadas políticas públicas. Trata-
se de uma forma de participação na gestão do poder político. A 
proposta conselhista oferece assim um novo “lócus”de 
discricionariedade, permitindo a participação da sociedade civil nos 

espaços institucionais de decisão.” (BARBOSA 2009, p11-13 apud 
BARROS, 2016, p. 150). 

  

 Gohn (2003) destaca “o papel simbólico dos conselhos em relação ao 

reconhecimento e redistribuição” do poder, a autora compreende estas arenas públicas 

de participação social como um “locus” capaz de reconstituir os caminhos para a 

promoção da democracia e o exercício da cidadania. (BOTELHO, 2009, p.52) 

 Nessas instâncias de participação, os atores são apresentados a um sistema 

burocrático com outros valores e práticas sociais
67

 que os conduzem ao reconhecimento 

de uma diferenciação social que poderia ter passado despercebido por estes indivíduos 

caso não tivessem sido confrontados e provocados a se autoidentificarem na busca do 

processo de autoafirmação de suas identidades. De certa forma, os desdobramentos 

sociais que derivam do processo de assimilação a estes novos códigos propiciam a 

reelaboração das visões de mundo e de seus sistemas de representação cultural por meio 

de um processo de “resgate da memória coletiva dos grupos e de autoestima dos 

indivíduos.” (BOTELLHO, 2009, p. 52) 

 E consequentemente, a inclusão desses atores em arenas de participação, isto é a 

uma rede mais ampla de interconexões de poder (independente de sua posição 

                                                           
67

“Segundo, a noção de “prática social” que procurou evidenciar um espaço social diferenciado e 

multidimensional, ao mesmo tempo em que sugere a reconstituição dos pressupostos sociais de 

construção das relações de trabalho” (FERRANTE E SILVA 1988 apud SANTOS 1991, p. 44) 
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subalterna
68

), possibilita a estes grupos alguma previsibilidade de comportamento 

(ainda que sempre defasada) mediante suas contestações, contra-argumentos ou 

subterfúgios em busca de sua autonomia e representatividade. Logo, a participação 

social destes indivíduos em Conselhos transforma as reuniões em debates férteis para 

criação de oposições, para o fortalecimento das táticas de resistência cotidianas, para 

novas alianças e assim, para o reconhecimento e exercício da cidadania
69

. (NEVES, 

1998, P. 160). 

 Nesse sentido, os autores Santos Júnior, Ribeiro e Azevedo (2004) atribuem uma 

característica essencial ao conselho, o fato de “serem independentes das mudanças de 

gestão pública”, por possuírem “autonomia para definir sua dinâmica de funcionamento 

e decisão, em longo prazo”. (BOTELHO, 2009, p.50) Mas, ainda que os conselhos 

conservem alguma autonomia perante a dança política das cadeiras dos cargos 

comissionados (costumeiramente cargos de confiança e, por isso, condicionados às 

eleições ou a interesses políticos), cabe destacar que quando um gestor ou o presidente 

de um conselho é transferido, dificilmente o substituto mantém as mesmas lógicas 

gerenciais, visto que em geral não há padronização das práticas gestoras, no máximo 

são definidas metas ou regulamentações. 

 Estas questões se relacionam também a forma como são compostos os 

conselhos, por representantes da sociedade civil e dos órgãos públicos, podendo ser 

paritários ou não paritários. 

“Em relação à divisão dos assentos entre governo e sociedade civil, os 
conselhos podem ser definidos como paritários, de super-
representação societária, ou super representação governamental. Os 
conselhos paritários são os que apresentam igual número de 
representantes da sociedade civil e do governo. Os outros dois casos 
são conselhos não paritários, nos quais se observa um número maior 

de representantes da sociedade civil (conselho com super-
representação societária) ou um maior número de representantes do 
governo (conselho de super-representação governamental)”. 
(TATAGIBA, 2004, p.350 apud BARROS, 2016, p.161) 

 

                                                           
68

... “o conceito de “classes subalternas” possibilita uma diversidade e uma multidimensionalidade no 

estudo de classes sociais no campo...”. (SANTOS, 1991, p. 44). 
69

“A partir exatamente da reconstrução dos processos de estigmatizarão e de exclusão social dos 

trabalhadores rurais e dos camponeses, estabelece-se uma rediscussão dos componentes da noção de 

cidadania: exige-se uma extensão deste conceito para além de suas dimensões formais, incorporando-se a 

ideia de uma cidadania concreta, a qual deveria incluir conjuntamente direitos civis, políticos e sociais” 

(GRZYBOWSKI 1987; MINC 1985;  SANTOS 1989b, P. 75-90 apud SANTOS 1991, P. 42). 
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 Os conselhos podem ser classificados "quanto aos processos que conduzem à 

sua criação”. Segundo Gohn (2003, p.70), há três tipos de conselho no cenário 

brasileiro:  

“Os criados pelo próprio poder público Executivo, para mediar suas 
relações com os movimentos sociais e com as organizações populares; 

os populares, construídos pelos próprios movimentos populares ou 
setores organizados da sociedade civil em suas relações de 
negociações com o poder público; os institucionalizados, com 
possibilidades de participar da gestão dos negócios públicos criados 
por leis originárias do poder Legislativo, surgidos após pressões e 
demandas da sociedade civil.” (BOTELHO, 2009, p.51) 
 

 Segundo Abramovay (2001), conselhos criados por força de uma lei ou por 

iniciativa do poder público tendem a “restringir a instância burocrática ao cumprimento 

de uma norma”. (BOTELLHO, 2009, p.51) Nestes casos, principalmente arenas cujos 

pleitos discutem o uso de recursos ambientais ou reconhecimento de culturas, podem 

conter ainda traços do antigo modelo, visto que as reuniões dos conselhos tendem a se 

reduzir a função de prestação de contas das atividades burocráticas ou fiscalizatórias. 

 A implantação de conselhos sob essas circunstâncias gera a possibilidade de que 

essas as arenas sejam transformadas em “instrumentos de manipulação social”, a partir 

de “interlocutores que se autoidentificam como representantes oficiais de determinados 

grupos sociais” (BOTELHO, 2009, p. 52), mas que normalmente tentam incorporar ao 

grupo novos valores (melhorias de padrão de vida, preocupações com futuro, etc.) 

fazendo-lhes acreditar que estão agindo conforme seus interesses quando na verdade 

estão atendendo as intenções subjetivas, ou nem tanto, dos mediadores. 

 Neves (1998, P. 148) esclarece que há uma crítica generalizada à prática social 

exercida por estes profissionais porque na maioria das vezes as mediações são guiadas 

pelo bom senso ou por ideologias políticas etnocentristas. Estas ações ficam ainda mais 

evidentes quando os mediadores estão atuando em projetos financiados ou geridos pelo 

Estado e utilizam em seu discurso a defesa dos direitos públicos e assim, operam em 

prol de uma “mudança de comportamento” dos grupos assistidos como forma de 

alcançar os objetivos que, no caso, são considerados “em comum”.  

“Equivale à institucionalização de um sistema de regras destinadas a 
assegurar a hegemonia de uma ordem consagrada ou em busca da 
consagração. Contempla fenômenos cuja objetividade põe em jogo 
relações sociais estruturais viabilizadas por interações que agregam 
redes de interseção. Envolve, por fim, engajamentos e mobilização de 
segmentos selecionados para reordenação de modo de conduta e visão 
social” (NEVES, 1998, p. 152). 
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 Logo, a ação da mediação normalmente visa a desnaturalização e a 

desqualificação das formas de integração existentes anteriormente que, sob a ótica 

dominante tendem a ser compreendidos como motivadores de conflitos e resistências. E 

por isso os mediadores tendem a reverter “sobre os mediados os efeitos não 

dignificantes do distanciamento do modo de vida que se dizem prezar”. (NEVES, 1998, 

p. 157). 

 Considerando tais colocações, é possível compreender que se os atores não se 

apropriarem do processo, não há garantias de que essas arenas efetivamente funcionarão 

a partir das demandas, necessidades e finalidades para as quais os Conselhos foram 

instituídos.  Nesse sentido, muitos analistas questionam a legitimidade e a efetividade 

dos Conselhos, principalmente em relação à natureza das normas legais administrativas 

que regulam e dão forma a esta participação.  

 Esta constatação reforça a concepção “do quanto estão enraizados, na cultura 

política das instituições públicas brasileiras padrões de comportamento tradicionais, 

clientelistas, autoritários ou patrimonialistas”. E em segundo, tem um caráter 

reducionista, visto que embora as normas e regras estruturem a forma como se 

estabelecessem as “relações sociais e os processos decisórios sobre políticas públicas 

em sociedades contemporâneas”, coexiste a permanência de “regras tradicionais de ação 

e relação entre atores que possuem capacidade cognitiva de reflexão a respeito das 

oportunidades abertas ou caminhos fechados para a defesa de suas propostas”.  Mas, 

“tais conclusões pouco colaboram para elucidar o papel que esses fóruns efetivamente 

cumprem no contexto das políticas públicas”, pois ainda que se reconheça que os 

Conselhos não são lugar de deliberação, “pode-se indagar em que medida e de que 

modo eles participam das decisões políticas setoriais e como os atores societais e 

estatais se relacionam e agem no interior desses fóruns” (CÔRTES, 2009, p. 21-22). 

 A participação social em Conselhos a partir da perspectiva ambiental propiciou o 

envolvimento de populações locais na gestão ambiental das Unidades de Conservação, 

promovendo a apropriação das esferas administrativas de decisão das quais durante 

muito tempo estes grupos foram desarraigados, conforme debatido nos capítulos 1 e 2 

dessa dissertação. A forma autoritária e unilateral da gestão ambiental aplicada pelo 

poder Público deslegitimou as formas diferenciadas de organização sociais existentes 

anteriormente a partir da normalização de padrões de governança tomados como 

eficientes para a gestão dessas áreas. 
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 Depreende-se que a participação social em Conselhos foi vislumbrada, assim 

como o mimetismo das práticas desenvolvimentistas, a partir da importação do 

paradigma europeu modernizante de governança, regida por princípios como 

legitimidade, eficiência, responsividade, pluralismo, consensualismo, etc. (BARROS, 

2016, p. 148). Entretanto conforme esclarece Gabardo (2009, p.118), embora a ideia de 

governança possa conduzir a presunção de que esta se enquadra a todas as realidades 

por estar associada a uma noção de otimização das relações Estado-Sociedade e da 

promoção do bem estar social, sua aplicabilidade a realidade europeia é muitíssimo 

distinta da finalidade dada a esta em países em desenvolvimento como o Brasil. 

“Para a União Europeia, a governança designa especificamente um 

‘conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à 
qualidade do exercício do poder em nível europeu, essencialmente no 
que se refere à responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e 
eficácia. Ou seja, trata-se de um mecanismo voltado prioritariamente 
ao primeiro setor, mediante um reforço político (muito mais que 
administrativo) de estruturação em termos de accountability. De forma 
diversa, no Brasil a ideia de governança vem sendo o lema daqueles 

que querem justamente desprestigiar as formas de atuação do Estado 
rumo à ampliação do setor privado (ainda que não estatal). E, sendo 
assim, o foco da governança torna-se essencialmente administrativo 
(na prestação de serviços) e não na participação dentro do processo 
político de decisão a respeito do exercício da função administrativa. 
Essa situação acaba por alterar, para pior, o já retórico discurso da 
governança (que é mais simbólico que real), pois do ponto de vista 
ontológico não inova em nada (ou em muito pouco) nos métodos 

tradicionais de democracia do estado de bem-estar social” 
(GABARDO, 2009, p. 118 apud BARROS, 2016, p. 148) 

 

 Os conselhos em unidades de conservação apresentam-se em teoria como 

“mecanismos ideais à efetivação desses valores”, logo a institucionalização da 

governança democrática seria uma estratégia para: 

[...] (i) bloquear ou minimizar as práticas clientelistas vigentes e a 
captura das esferas públicas por interesses coorporativos e 
particularistas, através de procedimentos institucionais, como também 
pela disseminação de uma cultura democrática que se incorpore às 
práticas dos atores e que possa sobrepor-se hegemonicamente à 

cultura política não democrática presente no sistema político 
brasileiro; (ii) gerar práticas e estruturas horizontais de participação, 
capazes de produzir ‘capital social’; (iii) ‘empoderar’ grupos sociais 
em situação de vulnerabilidade e exclusão de forma a reduzir o 
impacto das relações assimétricas de poder; (iv) reforçar vínculos 
associativos dos grupos locais, suas mobilizações e suas organizações 
representativas de forma a incentivar e fortalecer as relações de 

interação entre os diferentes atores com  presença na esfera pública 
[...] (SANTOS JUNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004, p. 19-21 apud 
BARROS, 2016, p. 149) 
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 Desta forma, devida à diversidade das esferas administrativas de aplicabilidade, 

os Conselhos são definidos quanto à natureza de suas funções: em deliberativos, 

consultivos, normativos ou fiscalizadores, em alguns casos podem ter suas atribuições 

definidas por combinações de algumas dessas funções, todos expressos por lei. 

 Segundo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, visto no capítulo 1 

(1.2), a participação social na gestão de unidades de conservação dá-se por meio da 

implementação de conselhos gestores consultivos ou deliberativos. As unidades de 

conservação do grupo de Proteção Integral são geridas por conselhos consultivos, nos 

termos dos Artigos 29 e 30 respectivamente: 

“Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá 
de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas 
em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o 
caso, e, na hipótese prevista no § 2o do art. 42, das populações 
tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato 
de criação da unidade.”  
“As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da 
sociedade civil de interesse público com objetivos afins aos da 

unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável 
por sua gestão.” 

 

 Segundo Gohn (2003), os Conselhos Consultivos possuem uma natureza 

administrativa restritiva “ao campo da opinião e do aconselhamento”, “as sugestões 

propostas” pelos seus membros podem não ser “incorporadas” as práticas, 

planejamentos ou políticas públicas que são decididas pelo poder público executivo e 

por isso “estas instâncias não possuem status legal que obrigue ao executivo a acatar a 

essas demandas” (BOTELLHO, 2009, p.50). 

 

 3.1 Conselhos Deliberativos 

 Diferentemente do efeito sugestivo das propostas realizadas por um conselho 

consultivo ao Poder Executivo, como por exemplo, as recomendações tiradas em 

reuniões de conselhos consultivos em Parques Nacionais, as propostas realizadas por 

um conselho deliberativo não podem ser concebidas como meras recomendações ao 

Poder Público, visto que a finalidade da função deliberativa é justamente criar uma 

vinculação entre as proposições apresentadas, votadas e definidas em reunião pelos 

Conselheiros ao planejamento e execução dos Órgãos Executivos. 
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 Portanto, as atribuições de um conselho deliberativo abrangem desde a 

orientação das “diretrizes das políticas temáticas, passando pelos processos de 

aprovação da normatização e da regulação das ações do governo até a aprovação de uma 

proposta orçamentária”. (SANTOS JÚNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004, p. 23 apud 

BARROS, 2016, p. 153).  Logo, o potencial dos conselhos deliberativos está na 

possibilidade de incluir “na definição das macroprioridades e na formulação de políticas 

públicas regulatórias” a perspectiva de grupos invisibilizados pelo sistema. Os mesmos 

grupos que costumeiramente são compostos por atores que tendem a ser os mais 

afetados pela ineficiência de políticas deliberadas por tomadores de decisão que devido 

à diferenciação social ou distanciamento de classes não reconhecem efetivamente as 

necessidades prioritárias do público alvo dessas ações. 

“A participação popular nos conselhos [...] intervindo na discussão, 
elaboração, na fiscalização e controle de políticas públicas, tende a 

potencializar “a criatividade da sociedade civil na elaboração de 
políticas públicas”, uma vez que é ela quem percebe no cotidiano dos 
serviços prestados a efetividade ou não de suas políticas e, 
principalmente, as lacunas deixadas pelo serviço público.” 
(BARBOSA, 2009, p. 11-13 apud BARROS, 2016, p. 150) 

 

 Esta é a natureza dos Conselhos que regem a gestão das Reservas Extrativistas, 

enquadradas como Unidades de Conservação de Uso Sustentável pelo SNUC, que nos 

termos da referida lei, Artigo 18 inciso 2° definem que:  

“A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, 
presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído 
por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se 
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.” 

  

 Os conselhos deliberativos podem ser classificados em três tipos, como 

“programas, temáticos ou de políticas”.  Os conselhos deliberativos de reservas 

extrativistas se enquadram na última classificação, uma vez que funcionam como 

ferramentas de gestão pública atreladas a políticas públicas “estruturadas ou 

concretizadas em sistemas nacionais”. 

“São, em geral, previstos em legislação nacional, tendo ou não caráter 
obrigatório, e são considerados parte integrante do sistema nacional, 
com atribuições legalmente estabelecidas no plano da formulação e 
implementação das políticas públicas na respectiva esfera 
governamental, compondo as práticas de planejamento e fiscalizações. 
São também concebidos como fóruns públicos de capacitação de 
demandas e negociação de interesses específicos dos diversos grupos 

sociais  como uma forma de ampliar a participação dos segmentos 



132 
 

 

com menos acesso ao aparelho de Estado.” (TATAGIBA, 2002, p.49 
apud BARROS, 2016, p. 152) 

 

 Portanto, os conselhos desta natureza têm o poder de deliberar sobre a matéria 

que lhes for afeta (LIBERATI & CYRINO, 1997, p. 94). No caso, os conselhos 

deliberativos de resevas extrativistas têm a missão de deliberar sobre os interesses da 

comunidade que representam. Nesta lógica, a condição deliberativa deveria fomentar 

uma participação mais efetiva dos Conselheiros e um comprometimento em relação às 

demandas sociais, as carências ou urgência dos representados. 

“A participação administrativa possibilita às autoridades decididoras 
maior informação sobre as questões que envolvem a satisfação das 
necessidades coletivas. Confere maior grau de eficácia e efetividade 
dessas decisões, por refletirem os anseios da coletividade em virtude 
da intervenção prévia dos cidadãos ou organizações representativas. 
Isso ensejaria uma maior adesão dos destinatários de decisões 
administrativas” (OLIVEIRA, 2005, p. 13-14 apud BARROS, 2016, 
p. 153) 

 

 Neste sentido, o valor notório destes conselhos está relacionado ao fato de que 

há nestas esferas uma restrição de discricionariedade governamental, as decisões 

deliberadas pelos Conselheiros tornam-se, desde que legais
70

, obrigatórias, pois a 

discricionariedade
71

 governamental em Conselhos Deliberativos é repassada ao próprio 

Conselho, cabendo a este a articulação entre as políticas públicas e as demandas sociais. 

“Competências historicamente concentradas nas mãos do chefe do 
Executivo e seus assessores passam a ser partilhadas com a sociedade, 
em um processo que depende da manifestação e da conjugação das 
intenções e ponderações de ambas as esferas – governamentais e 
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 ...“a decisão ilegal tomada por um conselho deliberativo pode ser anulada pela autoridade 

administrativa a que se subordina organicamente. (como, por exemplo, ao INEA, ao ICMBio, ao 

Ministério do Meio Ambiente) “Também é possível por esta mesma razão, a revogação, pela autoridade 

hierarquicamente superior, das decisões de caráter discricionários tomadas pelo conselho deliberativo, 

mediante juízo de conveniência, o que , certamente dependerá de motivação técnica, jurídica e política.” 

(PEREZ, 1999, p. 122 apud BARROS, 2016, p. 156) 
71

 Devida à finalidade acadêmica de se manter a diversidade de entendimentos, sobre esta doutrina cabe 

ressaltar que este entendimento não é unanime. ...“diante da sua integração à estrutura orgânica da 
Administração, os conselhos não possuem personalidade jurídica e, dessa forma, não gozam, em regra, de 

autonomia gerencial, administrativa ou financeira, não podem contrair obrigações, não respondem 

judicialmente pelos atos e, somente em casos excepcionais, que envolvam o exercício de suas 

prerrogativas decisórias, possuem capacidade postulatória judicial. Decorre, ainda, dessa posição 

institucional dos conselhos deliberativos o fato de subordinarem-se à estrutura hierárquica da 

Administração Pública. Sendo assim, em regra, caberá recurso hierárquico das decisões tomadas pelos 

conselhos deliberativos, pois a decisão ilegal tomada por um conselho deliberativo pode ser anulada pela 

autoridade administrativa a que se subordina organicamente [...] Também é possível, pela mesma razão, a 

revogação, pela autoridade hierarquicamente superior, das decisões de caráter discricionário tomadas pelo 

conselho deliberativo, mediante juízo de conveniência, o que, certamente, dependerá de motivação 

técnica, jurídica e política” (PEREZ, 1999, p. 122 apud BARROS, 2016, p.156)  
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privada – para a formação da vontade pública.” (BARROS, 2016, p. 
154) 
 

 As “cadeiras de representação” em conselhos deliberativos de reservas 

extrativistas são distribuídas entre 50% para representantes da sociedade civil, como por 

exemplo, representantes de classes e associações e os outros 50% compartilhados entre 

os três níveis do poder público. Embora essa divisão transmita uma percepção de 

equidade em relação aos votos para deliberações em reunião, o princípio de paridade vai 

além desta questão de composição numérica, assim, como também não se resume a 

assegurar a “inexistência de qualquer relação de subordinação ao Poder Executivo”. A 

paridade na distribuição também pode acrescentar qualidade de representação política e 

democrática aos conselhos em relação à formação de alianças políticas e maior 

acessibilidade e responsividade dos Órgãos Públicos em relação à demanda da 

comunidade tradicional 

  Logo, os conselhos deliberativos devem ser constituídos por todos os segmentos, 

inclusive as esferas do poder público e da sociedade civil organizada, âmbito de 

interesse dos projetos e ações da comunidade. Que neste caso, devem atuar como 

“interlocutores” das demandas dos representados pelo Conselho, como “um canal 

legítimo de manifestação e atuação” da esfera administrativa com o poder Executivo,  

isto porque, cabe mais uma vez frisar que estes órgãos públicos nestas arenas de 

participação e decisão possuem caráter representativo. (BARROS, 2016, p. 157) 

 Daí advém à cautela e a importância da eleição dos conselheiros, dado que 

arranjos políticos possibilitam uma “pluralidade sociológica e técnica à administração 

do Conselho.” (BARROS, 2016, p. 157).  

“... já não se trata de autonomia dos anos 70/80, quando a política se 
restringia ao aspecto da pressão sobre o Estado, e a negociação 
significava cooptação e enfraquecimento da luta. A autonomia dos 
anos 90 [...] diz respeito à possibilidade de constituição de um espaço 
que, apesar de estar vinculado à estrutura do Estado, é constituído de 
forma colegiada, onde as próprias regras de seu funcionamento têm 
que ser decididas no seu âmbito, incorporando além da racionalidade 

administrativa inerente à ação do Estado, a dimensão política dos 
grupos de interesse. Nesse sentido o Estado seria, ao mesmo tempo, 
um dos participantes dessas arenas e o lócus de interação da 
sociedade. “(SANTOS JÚNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004, p.44 
apud BARROS, 2016, p.156-157) 

  

 O desafio proposto é como reformular arenas que possuem como ponto de 

partida antigos moldes de gestão alicerçados em métodos administrativos excludentes e 
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ultrapassados que por meio de manifestações complexas e burocráticas desmotivavam a 

participação até mesmo daqueles acostumados com esses códigos, praticamente como 

um teste a paciência ou perseverança mesmo daqueles que possuam um relativo 

interesse político sobre a causa debatida. 

 Hoje é urgente que estas arenas sejam reformuladas e repensadas com o objetivo 

de engajar a participação popular, promover o intercâmbio de ideias e de experiência de 

forma horizontal, construtiva e que permita a todos os envolvidos seja a própria 

comunidade, a sociedade civil e principalmente os órgãos públicos redescobrirem seus 

potenciais a partir de novos paradigmas. Pois, de outra forma o conselho se torna frágil, 

perde sua legitimidade e eficiência e torna-se limitado, ao concentrar apenas no bom 

senso do gestor, ou, mesmo em uma única perspectiva, neste caso institucionalizada, a 

gestão da unidade, empobrecendo as pautas, enfraquecendo as alianças, dificultando as 

ações e por fim, exaurindo todo processo democrático de implantação do próprio 

conselho. 

“Daí a necessidade de se utilizar instrumentos que procurem o 
consentimento da coletividade, que procurem, enfim, a aproximação 
da sociedade e do Estado, do burocrata e do cidadão, do governante e 
do governado. Criam-se, desse modo, as bases para o nascimento de 
uma legitimidade fruto da adesão racional da sociedade a um conjunto 
de medidas concretas, políticas ou programas que esta ajudou a 

formular, decidir e muitas vezes executar. Fala-se, pois, de uma 
legitimidade que ao mesmo tempo em que decorre da aproximação 
entre a Administração e a sociedade, reforça os vínculos entre elas. 
Legitimidade é essencial para o êxito de políticas públicas e é 
incrementada por meio deste resultado. Legitimidade e eficiência são, 
portanto, finalidades que se alimentam reciprocamente, isto é, mais 
legitimidade importa em maior eficiência da atuação da administração 

púbica e mais eficiência implica maior legitimidade” (PEREZ, 2006, 
p. 167-168 apud BARROS, 2016, p. 154) 
 
 

 Barros (2016, p. 154) alega que é exatamente desta remodelagem que há “o 

ganho em qualidade democrática” devido ao fato de que as políticas públicas passam a 

ter maior legitimidade como “o surgimento de uma sistemática de cogestão
72

, em que 

sociedade civil e governo decidem, conjuntamente, os rumos das políticas a serem 

adotadas” e, no caso, das reservas extrativistas, essas decisões devem partir das 

provocações do grupo postulado.  Pelo relato dos entrevistados, e principalmente nas 

palavras de uma de suas lideranças e Conselheiro esta concepção ainda não foi 

assimilada pelo Gestor da unidade e pelos membros Conselheiros. 

                                                           
72

 “Pedro Gonçalves (2005, p. 337) fala em “coadministração”, ou administração partilhada com 

interessados”, ou, ainda em “administração em condomínio” (BARROS, 2016, p. 155) 
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“Não é questão de interesse pessoal. É igual um gestor público. Qual o 
papel dele? Papel dele é de gerir pra sociedade não pra ele, e ele faz 
uma gestão pra ele. Ele ganha pra isso, não tem compromisso social. 
Infelizmente o nosso grande problema hoje no país no todo é gestão, 
gestão tanto privada como pública, gestão pessoal, cara tem que gerir 
pra uma unidade, um grupo social, ele gere só pra ele em beneficio 

próprio, então esse é um grande problema das organizações no Brasil, 
tanto público como civil. Infelizmente a gente não pode também jogar 
a culpa só no poder público, acho que as instituições civis também ela 
têm uma parcela de culpa, quem faz o aparelhamento é quem ta 
gerindo o jogo. Tantos as empresas, quanto às organizações. Meu 
ponto de vista é esse.” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 

 

 Logo, não se trata de tutela daqueles que provém de outra forma de construção 

social, mais sim de uma inflexão nestas arenas de uma nova forma de gerir. E ao 

considerar esta perspectiva, é importante evidenciar que é a partir da participação 

autônoma da sociedade que serão criadas às condições necessárias para que as 

“organizações sociais possam se fazer representar na esfera pública e tomar decisões no 

diálogo com os demais atores” condição máxima para a eficiência dos conselhos.” 

(SANTOS JÚNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004, p.44 apud BARROS, 2016, p.156) 

 O know-how da sistemática da cogestão no formato administrativo dos 

conselhos deliberativos refere-se assim, ao fato de serem espaços vinculados ao Poder 

Público e ao mesmo tempo constituídos por representantes da sociedade civil, o que 

“torna os conselhos órgãos públicos de natureza ambivalente ou uma forma particular 

de controle público não estatal” (SANTOS JÚNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004, 

p.44 apud BARROS, 2016, p.156) 

“A busca pela excelência na gestão é uma jornada incessante. Um 
conjunto de ações deve ser implementado de forma integrada em 
direção a este fim. Todavia, diante desses vários desafios, a 

necessidade de atrair o apoio e garantir a participação da sociedade na 
gestão de cada Unidade de Conservação, é sem dúvida, um dos mais 
importantes. Administrar áreas protegidas com participação social 
pressupõe legitimidade, transparência, legalidade e eficiência na 
gestão e os conselhos das Unidades de Conservação são fóruns de 
excelência para o alcance deste objetivo.” (ICMBio, Guia Prático, 
2014, p.8) 

 

 3.2 Formação do Primeiro Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista 

Marinha de Itaipu 

  Com a instauração da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu a área marinha 

delimitada pelo decreto de criação passa a ser gerida pelo poder público estadual 

ambiental do estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual Ambiental – Inea - na figura 



136 
 

 

de um representante legal (o gestor ambiental) e do conselho deliberativo, constituído 

por membros (Conselheiros) da população tradicional, da sociedade civil e dos órgãos 

públicos, escolhidos por votação para serem os representantes legais dos interesses da 

comunidade. 

 A pluralidade da composição dos conselhos gestores ambientais é regulada a 

partir do Decreto 4.340 de 22 de agosto de 2002, que ao regulamentar o SNUC define a 

partir do Artigo 17 que os conselhos, consultivo ou deliberativo, serão presididos pelo 

chefe da unidade de conservação, ao qual caberá designar os demais conselheiros 

indicados pelos setores a serem representados e recomenda a presença de órgãos 

públicos e da sociedade civil nos seguintes termos
73

:  

 § 1o  A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando 
couber, os órgãos ambientais dos três níveis da Federação e órgãos de 
áreas afins, tais como pesquisa científica, educação, defesa nacional, 
cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas 
e assentamentos agrícolas;  § 2o  A representação da sociedade civil 
deve contemplar, quando couber, a comunidade científica e 

organizações     não-governamentais ambientalistas com atuação 
comprovada na região da unidade, população residente e do entorno, 
população tradicional, proprietários de imóveis no interior da unidade, 
trabalhadores e setor privado atuantes na região e representantes dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica; § 3o  A representação dos órgãos 
públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser, sempre que 
possível, paritária, considerando as peculiaridades regionais; e    

§ 4o  A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP 
com representação no conselho de unidade de conservação não pode 
se candidatar à gestão de que trata o Capítulo VI deste Decreto. 

  

 Conforme visto no capítulo 2, a institucionalização da Reserva deu-se a partir de 

um processo longo e conflituoso. As demandas da década de 90 foram proteladas até 

2013, seja por terem creditado a solução de todos os imbróglios a criação da Reserva; 

pelo abandono (propositalmente ou não) da área pela Prefeitura e a ausência de políticas 

públicas de ordenamento urbano, ou ainda pela rivalidade local entre a Colônia e a 

ALPAPI que motivados pela concorrência política muitas vezes deixaram de unir forças 

na busca de uma maior representação política local em prol da classe ou mesmo da 

comunidade.  

                                                           
73

 “§ 6
o
  No caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, ou órgão equivalente, cuja composição obedeça ao disposto neste artigo, e com competências 

que incluam aquelas especificadas no art. 20 deste Decreto, pode ser designado como conselho da 
unidade de conservação.” (DECRETO 4320, 22/08/2002)  
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 De modo que, neste ínterim, o que no passado poderia ter sido apenas um 

pequeno dilema, transformou-se no presente, em urgências que geram conflitos 

compreendidos por muitos como intratáveis, concepção que produz um desanimo 

desolador que contribui para a sensação de nostalgia sobre um passado idealizado. 

 Logo, foi neste contexto que o processo burocrático de institucionalização da 

reserva foi iniciado, em um ambiente de grandes expectativas e de muita insegurança 

que gerou desconfiança por parte dos pescadores em relação às propostas dos órgãos 

públicos ambientais.   No entanto, desde o momento que a área passa a ser uma reserva 

ela é incluída a tecnocracia do Estado que possui seus métodos, seu tempo e suas 

prioridades.  Coube a SEA representada pela Superintendência de Biodiversidade e ao 

Inea a apresentação aos pescadores das etapas de formação de um Conselho 

Deliberativo.   

  Conforme debatido no capítulo 2 (2.3) a Reserva Marinha de Itapu foi à 

primeira unidade desta categoria a ser gerida pelo Inea. Neste sentido, não haviam 

procedimentos institucionalizados especificamente para a gestão de uma Resex estadual 

e mesmo, o próprio ICMBio como autarquia federal, embora já tivesse uma Instrução 

Normativa (02/2007) que disciplinasse desde 2007 a formação e funcionamento do 

conselho deliberativo em reservas extrativistas e em reservas de desenvolvimento 

sustentável,  só em 2014 a partir da Instrução Normativa 09/2014 teve a padronização 

da gestão dos Conselhos Gestores com a publicação do “Guia para gestores e 

conselheiros”, compreendido pelo mesmo como um “ instrumento de apoio prático à 

promoção da efetiva conservação da biodiversidade, por meio da construção coletiva, da 

participação e do protagonismo social na gestão de nossas áreas protegidas” (ICMBio, 

Guia Prático, 2014, p.7) 

 A estratégia apresentada a princípio pela SEA e pelo Inea para a formação do 

conselho da Resex foi à realização de um “Diagnóstico Rápido Participativo” (DRP), 

uma ferramenta metodológica que tem como objetivo promover a participação social da 

população tradicional na construção de um inventário autodescritivo de suas redes, 

caracterização dos aspectos socioambientais, planejamento das prioridades, 

identificação das agências e agentes mais envolvidas com a comunidade e suas 

possíveis lideranças. 

 Ao confrontarmos esta metodologia com a IN 02/2007 do ICMBio compreende-

se que foi seguida a mesma lógica regulamentar, inclusive além do Artigo 5° inciso III  

que determina a realização de um “diagnóstico socioambiental em parceria com as 
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populações tradicionais da Unidade” que deve ser a “base para a construção do 

Conselho Deliberativo e do Plano de Manejo Participativo”, e o inciso VI que determina 

que a definição do número de vagas e da composição final do conselho deliberativo 

deva ser tirado em reunião com as populações tradicionais e demais segmentos; o 

Artigo 6° que decreta que a formulação deste diagnóstico, desde o levantamento à 

análise dos dados deva ocorrer em parceria com os grupos tradicionais a partir dos 

temas focais (os assuntos prioritários para gestão da Unidade) e “de metodologias 

apropriadas que garantam a participação efetiva das populações tradicionais da 

Unidade, integrando conhecimentos técnico-científicos e saberes, práticas e 

conhecimentos tradicionais”. 

 No entanto devido às urgências, as expectativas acumuladas e ao argumento de 

que os estudos
74

 necessários sobre a área e a comunidade já haviam sido realizados no 

processo de criação da reserva, inclusive coordenado pelos órgãos gestores da Unidade ( 

a SEA e o Inea) o DRP foi atravessado e  substituído por Oficinas, para esta finalidade 

foram formados 3  grupos de trabalho, o GT1 populações tradicionais, GT2 poder 

público e por fim  GT3 sociedade civil organizada.  

 

 

Foto 11 – Convite para a oficina do Diagnóstico Participativo da Reserva Extrativista de Itaipu. (Fonte: 

http://cardumebrasil.blogspot.com. último acesso: 11/06/2018) 
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Estudo Técnico realizado para a criação da Reserva Marinha que teve a participação de atores e 

Instituições presentes no processo de formação do Conselho e que atuam até hoje no Conselho, inclusive 

como Conselheiros, Coordenação geral: Alba Simon – SEA , Coordenação técnica: Julieta Matos Freschi 

- SEA , Elaboração do Estudo Técnico:  Ingrid Weber - Consultora SEA (organização do documento) , 

Ronaldo Joaquim da Silveira Lobão (Conselheiro) , NUPIJ/UFF, Luciana Lotto - NUPIJ/UFF Cassiano 

Monteiro - BIOMAR/UFF ,Agnaldo Nepomuceno Marques Jr. - BIOMAR/UFF.  
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 Na época o GT1 foi distribuído entre os pescadores de Itaipu, praia e lagoa, e de 

Piratininga somente praia, pois devido às condições ambientais e conjunções políticas, a 

Lagoa de Piratininga não foi contemplada como área da reserva. A distribuição das 

vagas de conselheiros foi pensada de forma a incluir as modalidades de pesca que os 

pescadores, (autoidentificados como Pescador Profissional Artesanal Tradicional) 

identificaram como sendo aquelas mais praticadas em Itaipu e Piratininga, a saber: rede 

de arrasto, rede de espera, de linha, mergulho, tarrafa e marisqueiro, esta última com 

representação apenas em Itaipu. O GT2 e o GT3 foram formulados de forma similar ao 

GT1, buscou-se manter de alguma forma em sua composição uma variedade temática. 

“a gente tentou na época em que tava fazendo a proposta de discussão 
e metodologia, a gente sentou muito com o Inea, eles vieram  com o 

roteiro metodológico de construção de conselho consultivos de 
parque, parquímetro, fazer essas chuva de sonho, essa coisa toda, a 
estratégia é outra todo mundo sabe, os pescadores tem que estarem 
colocados, a distribuição das entidades que são representativas dentro 
da  localidade em função de como abrigariam a representação das 
artes de pesca . Então, se me perguntarem se a composição do 
conselho é uma composição de cima pra baixo, eu diria que não. Foi 
pensado a sessão lá 29, se são tantas artes de pesca, pescadores ai 

depois aí como entra a sociedade civil pra garantir sei lá no mínimo 15 
a 14 se tem isso. Eu acho que ele tem esse desenho, ele foi cuidadoso 
e até levou em consideração umas representações extrativistas de 
lagoa, tanto de mapa pra ficar uma definição mesmo em Piratininga 
acho que foi a primeira vez que houve uma consertação mais assim de 
uma compreensão que a gente poderia chamar de artificial do espaço 
geral da Resex que na verdade as práticas não são comuns, quem 

pesca em Piratininga, não pesca em Itaipu, quem pesca em 
Piratininga, quem  pesca na Lagoa de Itaipu dificilmente pesca no 
mar, bom quem pesca na Lagoa de Piratininga pesca na praia, no mar, 
mas a Lagoa de Piratininga não entrou  porque o Inea tava todo com 
uma preocupação de saneamentos, a água tava realmente muito ruim 
em termos ambientais, ia ser difícil o Inea aprovar a Lagoa de 
Piratininga dentro da Resex. Então assim o conselho toma um espaço 

de consertação, de representação na sociedade civil, é eu acho que ele 
tem uma composição historicamente tranquila.” (CONSELHEIRO 
REPRESENTANTE DA ACADEMIA, Entrevista, 28/03/2018) 
 

 Finalizadas as oficinas, a composição do conselho foi tirada em assembleia 

(19/02/2013). Os GT’s 2 e 3 se reuniram em seus respectivos grupos de trabalho e 

definiram entre as entidades indicadas aquelas eleitas como Conselheiras. Os critérios 

de candidatura dessas entidades foram definidos durante as oficinas segundo “a 

participação no processo de criação da Resex, o desenvolvimento de atividades 

relacionadas às atividades da Resex (atuação local) e a indicação prévia no processo de 

formação do conselho” (SINCLAIR, 2005, p.17). O GT1, o grupo dos pescadores, 

também se reuniu para a definição de seus representantes no Conselho, segundo Sinclair 
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(2005, p.17) foi o grupo em que o trabalho fluiu melhor e mais organizadamente. O 

autor (SINCLAIR, 2005, p.17-18) defende que a organização e fluidez para a definição 

dos representantes conforme a arte da pesca foi uma consequência da coesão dos 

pescadores, associando “o conhecimento e a forma de organização das pescarias no 

espaço da praia” ao “andamento das atividades desse grupo”. E que nos outros GT’s 

isso teria sido dificultado por “questões relativas a impossibilidades de ordem políticas 

e burocráticas”. (SINCLAIR, 2005, p.18) O relato de uma pesquisadora, compreendida 

nesta pesquisa como membro colaborativo da Resex corrobora com esta informação, no 

entanto cabe frisar que na época ambos os pesquisadores da UFF estava absorvidos pelo 

processo de formação do conselho e preocupados com a representação política dos 

pescadores, vistos as rivalidades e interesses políticos dos órgãos públicos e seus 

representantes além do estranhamento e não compreensão pela maioria desses órgãos da 

função do Conselho em representar os interesses específicos da comunidade de pesca da 

região  

“No momento que se decreta, começam a fazer as reuniões, e aí tem o 
conselho deliberativo, a metade mais um de representantes de 
pescadores, e a outra que seriam três partes, sendo a segunda parte da 
sociedade, organizações da sociedade civil organizada, e a outra parte 
de instituições, tipo Marinha, UFF. Então, lembro dessa reunião, que 
foi muito interessante. Nessa parte, se formaram três grupos. Uma dos 

pescadores, esse grupo teria que decidir quem seriam os 
representantes. O outro grupo da sociedade civil organizada, para ver 
quem representava, quem não, com nomes para indicar. Passaram 
quinze, vinte minutos, os pescadores já tinham tudo resolvido, e 
ficaram conversando. Os outros dois grupos ficaram muito mais 
puxado o assunto, porque havia muitos mais interesses para ver quem 
iria ficar.” (MEMBRO COLABORATIVO, Entrevista, 27/03/2018) 

 
“Se tinha ideia que iria acontecer assim, então os pescadores 
trabalhavam para decidir quem era seu representante e os outros 
grupos também. Nenhum dos grupos integrou ou participou do outro 
grupo.  Nesse dia, foram colocados os nomes. Eu acho que teve outra 
reunião para colocar certinhos os nomes, de quem seria ou não, para 
colocar dois nomes de cada parte. Como o pessoal da rede era mais 
numeroso, se escolheram seus nomes e seus respectivos suplentes, de 

linha acho que também teve dois, de arrasto teve um, aqui de 
Piratininga também teve de arrasto, de tarrafo de praia, de linha, de 
emalhe, de mergulho. Eu acho que teve outras reuniões, mas essa foi a 
decisiva, onde se falou: vamos colocar tantos representantes. Depois, 
teve outras para colocar os nomes certinhos de quem ia. Mas acho 
muito significativa essa parte de que os pescadores não tinham muito 
conflito na organização da escolha de representantes” (MEMBRO 

COLABORATIVO, Entrevista, 27/03/2018) 
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 Em 17 de março de 2014 foi publicada a portaria INEA/DIBAP nº 42, 

documento que homologou o Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista Marinha de 

Itaipu, cuja posse deu-se dia 12 de Abril de 2014, no Museu de Arqueologia de Itaipu 

em uma cerimônia que contou com a presença do ex-secretário de Estado do Ambiente 

Carlos Minc.  

 A composição do conselho obedeceu a seguinte distribuição. O GT1, em Itaipu: 

1 e 2) arrasto de praia (2 titulares e 2 suplentes); 3 e 4) rede de  espera (2 titulares e 2 

suplentes); 5 e 6) Linha (2 titulares e 2 suplentes); Mergulho  (titular e suplente); 

Tarrafa (titular e  suplente) e Marisqueiro (titular e suplente). Em Piratininga: arrasto de 

praia (titular e  suplente); rede de espera (titular e  suplente); linha (titular e  suplente); 

mergulho (titular e  suplente) e tarrafa (titular e  suplente). 

 O GT2 foi composto por 7 temas, divididos pelas instituições, a saber:  

1)Presidência : Inea -  Instituto Estadual Ambiental (titular e suplente);  2) Instituição 

Pública Federal: SPURJ – Superintendência do Patrimônio no Rio de Janeiro ( titular e 

suplente);  3) Instituição Pública Federal: MPA – Ministério da Pesca e Aquicultura – 

extinta e substituída por meio da Lei nº 13.502, de 01/11/2017, transformada em 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca vinculada à Presidência da República - 

(titular) e Capitania dos Portos (suplente); 4) Poder Público Estatal: SEDRAP – 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Pesca – extinta e substituída pela 

SEPLAG – Secretaria de Estado Planejamento e Gestão (titular) e FIPERJ  - Fundação 

Estudo de Pesca do Estado do Rio de Janeiro; (suplente); 5) Poder Público Municipal: 

SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – extinta (titular), substituída pela 

SMARHS  - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de 

Niterói (tornando-se titular e suplente) – (anteriormente a CMARHS - Comitê 

Permanente de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói era o 

suplente); 6) Patrimônio Natural e Cultural: MAI –Museu de Arqueologia de Itaipu 

(titular), o INEPAC – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (suplente) – 

(anteriormente o IPHAN também era conselheiro, mas segundo informações da 

representante do MAI este não faria mais parte do Conselho) e por fim, 7) Academia: 

UFF – Universidade Federal Fluminense  (titular e suplente) 

 O GT3 assim como o GT2 foi subdividido em temas, no total 8, e de certa forma 

ainda garantiu mais algumas cadeiras a pescadores, como nos temas: 1)Pescadores de 

Itaipu: ALPAPI - Associação Livre de Pescadores Artesanais da Praia de Itaipu (titular 

e suplente); 2) Pescadores de Piratininga: ALPAGOA -Associação Livre de Pesca e 
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Amigos da Praia e Lagoa de Piratininga (titular e suplente); 4) Representação de 

moradores: AMAITA - Associação de Moradores e Amigos de Itaipu (titular, cujo o 

representante é um pescador de Itaipu) e AMORBELA -  Associação de Moradores e 

Amigos da Beira da Lagoa de Piratininga (suplente) e 8) Entidade Classe – Colônia Z 

(titular e suplente). Por conseguinte, as outras instituições que possuem atividades 

ligadas a comunidade de pescadores artesanais de Itaipu e de Piratininga , destaca-se 

que dessas alguns de seus representantes possuem relação de parentesco com as 

lideranças, algo previsível nas redes de comunidades mais simples: 3) Representação 

comercial: ACOMPI - Associação de Comerciantes da Praia de Itaipu (titular e 

suplente); 5) Representação religiosa: Pastoral Pesca (titular e suplente); 6) 

Comunidades Tradicionais Locais: ASSET - Associação de Sitiantes da Serra da 

Tiririca (titular) e ACODUNA - Associação da Comunidade Tradicional do Morro da 

Peça - Duna Grande (suplente), na listagem estão incluídas ainda a ACOTMA - 

Associação da Comunidade Tradicional do Morro Das Andorinhas e ACOTEM - 

Associação Comunidade Tradicional do Engenho do Mato ; 7) Representação Esporte, 

Turismo e Lazer: Associação Surfe (titular) e Escola de mergulho Tempo (suplente), na 

listagem ainda consta a Ecoando e a Itaipu Surf Hoe.   

 Com a eleição dos representantes dos pescadores no Conselho a comunidade de 

pescadores de Piratininga e de Itaipu é incluída a uma comunidade de política, 

compreendida como um “número limitado e relativamente estável de membros que 

dividem  valores evisões sobre quais deveriam ser os resultados da política setorial.” 

(Côrtes, 2009, p.32) A disposição dos Conselheiros Pescadores por arte de pesca 

poderia ter garantido, por meio do reconhecimento das especificidades (Marshal, 1988) 

de cada categoria, maior representatividade política aos pescadores e ao mesmo tempo, 

à inclusão de outros atores reconhecidos pelos companheiros da mesma arte de pesca 

como lideranças as esferas de decisão, diversificando e envolvendo indivíduos que até 

então não possuíam protagonismo, seja por representarem artes de pesca com menor 

influência na comunidade ou mesmo devido aos processos de construção da Resex, que 

naturalmente centralizaram as posições de liderança a indivíduos que participaram 

ativamente da criação da Unidade.  

 No entanto, a qualidade política dessa diversidade representativa parte da 

compreensão destes Conselheiros da necessidade de participar de forma constante e 

atuante como um representante dos interesses da sua categoria na gestão do Conselho. 

Segundo os relatos dos pescadores, muitos desses representantes foram eleitos de forma 
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a acelerar o processo, visto que havia muita expectativa da comunidade em finalizar as 

etapas de institucionalização da Resex e principiar a solução dos problemas 

socioambientais por tantos anos protelados.  Em relação às expectativas, assim como as 

demandas, Mendes (2004, p.78) defende que estas são essenciais ao “processo de 

construção do espaço coletivo, como forma, inclusive, de superação do déficit de 

legitimidade” (BARROS, 2016, p. 170) 

 Durante as entrevistas aos Pescadores Conselheiros, foram constatadas suas  

percepções sobre o processo de formação do conselho.    

Itaipu: 
“Para representar eles... Porque eu sempre fui, o que acontece, eu 
tomava conta para eles. Então, quando inventaram que tinha que 
escolher um representante, eles disseram: ah, vou votar lá em você. 
Vou votar em você. Precisava de um brigão. Eu bato boca mesmo.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 

Entrevista, 11/04/2018) 
 
“Me descobriram aqui,  as pessoas, as lideranças de Itaipu” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/04/2018) 
 
“Aí pra formar a Resex documentalmente tinha que ter os 

representantes né? De Linha, de Rede de Malha e de Arrastão que são 
os objetivos da pesca aqui e como de Arrastão é só 3 né? Ficou eu, e 
parece que o outro pescador de arrastão, entendeu? Esse foi o 
motivo?” (CONSELHEIRO  PESCADOR REPRESENTANTE DE 
ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018)  
 
“... chamaram representantes, chamaram eu e outro pescador pro 
titular do arrastão. Por que eu ? Que arrastão, é quem pesca mesmo de 

arrastão é dono e pescador . Escolheram os dois donos do arrastão, pra 
serem os titulares do arrastão... conselheiros.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
28/03/2018) 

 
“No dia lá, que foi feita a escolha dos representantes, não tinha 
representantes da tarrafa. Então eu entrei de bucha como representante 

da tarrafa porque era para eu ser representante da linha. Mas, só que aí  
entrou outro pescador como representante da linha, e eu entrei como 
representante da tarrafa, mas eu cheguei e falei assim: _Olha, eu vou 
entrar como representante da tarrafa, mas quando tiver a eleição eu 
saio, entra outro, vocês escolhem outra pessoa.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
11/04/2018) 

 

Piratininga: 
 
“Por isso me colocaram lá na Resex como representante, aí o pessoal 
da Prainha me pediu para representar. Os caras num tem saco de ir, 
essa é que é a verdade. Eles não têm paciência de ir, também tem 

dificuldade, a maioria não tem formação. Entendimento, né? E tal..e 
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acha tudo uma burocracia,  tudo muito chato. E aí acabaram me 
pedindo para ficar, entendeu? Pô , você não quer ser representante, 
num quer ser o representante? Falei meu irmão tô atôa mermo, to 
querendo ficar pescando direto, vou estar por aí, para mim tudo bem, 
tenho tempo.. e aí foi nessa que eu acabei participando.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 

PIRATININGA, Entrevista, 13/03/2018) 
 
“Olha, eles acham porque sou o mais antigo aqui tem que botar o 
senhor, então bota pra não contrariar, mas dizer às vezes não tenho 
tempo...” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
PIRATININGA, Entrevista, 23/03/2018) 
 

“O pessoal que decidiu que eu seria um bom conselheiro junto com 
um outro pescador (nome ocultado) porque eu me identificava muito 
com ele.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
PIRATININGA, Entrevista, 27/03/2018) 
 
 
“Fui jogado de paraquedas lá, cai de paraquedas, porque as pessoas 

parecem que têm medo de falar ou de se expressar de sentir, sei lá, 
porque o que acontece você tem um conhecimento no meu caso, vai 
pra uma reunião, vai pra outra, é à base de tudo, você tem que vir 
procurando conhecimento daquilo.” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE PIRATININGA, Entrevista, 29/03/2018) 

 

 Segundo os depoimentos depreende-se que o processo de definição dos 

representantes não alcançou de fato a representação política das artes de pesca em 

ambas as comunidades e ainda deixa dúvidas se de fato os pescadores envolvidos no 

processo reconhecem a importância que a cabe função de conselheiro. De forma que 

durante as oficinas de Formação de Conselho, cabia à gestão da Resex, identificar se 

essas lideranças teriam a vocação, a partir da compreensão da vontade, ou mais que 

isso, do despertar do ser político de exercer na esfera política o papel de liderança 

comunitária. 

“É isso que vim cobrar, quer dizer, mas só que, tem que ter 
empoderamento no conselho, o cara ta no conselho, tem que entender 
o conselho, se ele não entender nada vai ficar ali queto, o gestor vai 
falar vai achar que o cara é autoridade, que o comandante é autoritário 
mesmo, que a gente ta vivendo numa ditadura mesmo, entendeu? Por 
aí, né? A situação é essa. [...] a questão é empoderamento, a 
consciência é muito importante... a gente tem que ta junto mesmo, não 

adianta, não tem salvatório, tem que tá todo mundo junto, quem 
esperar o salvador da pátria vai ficar nessa inércia a vida toda.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018) 

 

 A ausência de representatividade dos líderes reconhecidos como mestre em 

algumas artes de pesca, que não se envolveram na composição do Conselho, seja por 
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desconfiança ou por descrença política, reverberou na relação de comprometimento, 

responsividade e até mesmo de pertencimento dessas mesmas artes no conselho, e, por 

conseguinte dos pescadores dessas artes à reserva. 

 Em muitas reservas extrativistas a metodologia utilizada é a de mobilização da 

comunidade, candidatura daqueles que se autoindicam como representantes ou que 

quando indicados pela comunidade aceitam se candidatar, assembleias públicas onde 

cada candidato expõe sua trajetória, relação com a comunidade e objetivos e, por fim 

eleição por voto secreto, gerido pelo órgão gestor, garantindo a transparência na 

contagem dos votos realizados também em assembleia. Esta metodologia engloba os 

âmbitos de exercício da democracia representativa com os da participativa e 

deliberativa, provendo a partir do envolvimento da comunidade na fase inicial do 

processo, mecanismos de exercício da cidadania, ao passo que confere maior 

legitimidade ao mandato dos conselheiros.  

 Talvez a ausência do método, compreendido como burocrático na época, do 

Diagnostico Rápido Participativo tenha impossibilitado tempo suficiente para que o 

gestor se aproximasse da comunidade, estabelecesse uma relação de confiança que 

viesse a promover a observação participante e o reconhecimento das dinâmicas de 

representatividade específicas dessas artes. E da mesma forma conscientizar, promover 

e acompanhar este processo posteriormente à eleição, visto que muitos desses 

indivíduos ainda não haviam participado de esferas deliberativas, e os que já haviam 

participado poderiam estar com ideias equivocadas a respeito do seu poder de 

deliberação ou mesmo estar sob as influências das contrainformações, algo que em 

muitas reuniões é constatado como ferramenta de desmobilização ou desunião do 

conselho e na comunidade. 

 Em situação similar, a mobilização em relação à definição dos conselheiros das 

organizações da sociedade civil e dos órgãos públicos poderia ter sido trabalhada com a 

comunidade, tanto com o objetivo de esclarecer quem são esses órgãos que muitas vezes 

se resumem a siglas e suas funções sociais em relação à finalidade da presença dessas 

instituições nos conselhos, relacionando aos objetivos que os comunitários 

identificariam como fundamentais ao desempenho da Reserva. E a partir daí trabalhar 

junto a essas instituições esclarecendo qual o função delas no conselho, como 

representantes das demandas da comunidade em sua instituição, assim como no 

intercâmbio entre o saber local com técnico-científico. 
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 “A criação da Resex foi um momento que trouxe pro museu novos 
parceiros, isso foi muito legal, a gente teve nesse momento um 
estreitamento de parcerias com a UFRJ, com a UFF, com as meninas 
do projeto Aruanã, isso foi muito legal. A partir desse primeiro 
contato com dessa parceria com a UFRJ e com o Midis, laboratório de 
solidariedade técnica da Soltec, a Soltec da UFRJ, o museu fez várias 

oficinas [...] É isso, e olha uma coisa que o museu nunca se opôs é a 
presença da Resex aqui dentro, muito pelo contrário a gente quer mais 
que as reuniões, pra a gente é importante que as reuniões aconteçam 
aqui. Visibilidade do museu também, a nossa atuação na comunidade 
a gente quer, o museu também não é isentão né?! A gente tem um 
interesse que a comunidade nos reconheça como atuantes aqui. Então 
pra gente é importante, que a Resex participe que a Resex ...que as 

reuniões aconteçam aqui, que tudo que puder aconteça aqui” 
(CONSELHEIRA REPRESENTANTE PODER PÚBLICO 
PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL, Entrevista, 19/03/2018) 
 
“Total né?! Se você tá numa área de alta relevância de biodiversidade, 
uma alta relevância ambiental, além de tá no local inserido numa 
comunidade tradicional do qual a lei orgânica municipal preserva a 

comunidade tradicional, é pescadora na lei orgânica no município de 
Niterói, assim como também preservar o meio ambiente, então se a lei 
orgânica obriga, o orgão executor que é secretaria de meio ambiente 
ela tem o dever de estar colaborando essa população tradicional e 
preservando o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Uma 
motivação? A norma já uma motivadora então a gente tem que 
concretizar o que tá na norma, a lei orgânica e na verdade a lei 
orgânica manda na constituição estadual e na constituição federal, 

tanto a preservação e proteção dos pescadores da população 
tradicional tanto também do meio ambiente.” (CONSELHEIRO 
REPRESENTANTE PODER PÚBLICO MUNICIPAL, Entrevista, 
15/03/2018) 
 
“A instituição já tinha representatividade, em todos os conselhos antes 
de eu entrar lá, então eu não sei como chegou, mas sempre teve 

alguém. Agora teve gente que só tinha nome, só tinha cadeira eu não 
sei, teve gente que participou ativamente. Existe um histórico assim 
como eu sou nova, eu não consigo entender o passado, foi contra, foi a 
favor, quem lutou quem brigou, e meu posicionamento hoje é muito 
esse, toda vez que sou questionada, eu falo: Se sou contra ou a favor 
de Resex, se sou contra ou a favor de APA, eu não sei, eu não estava 
aqui na época da construção, eu não sei, quais fins levaram, mas hoje 

ela existe e eu luto por ela’’. Então a partir do momento que ela está 
criada nós vamos participar, vamos ajudar, vamos fazer que ela 
funcione da melhor maneira, então hoje minha posição é muito essa. 
Cheguei depois o filme já tava rolando, então é muito isso. [...]Acho 
que o principal ponto positivo, é porque dentro de um conselho 
deliberativo, a gente faz as coisas acontecerem, e hoje o ponto mais 
positivo de todos, alem de fazer as coisas acontecerem é eu deter esse 
conhecimento, ter essa equipe por trás, pra poder levar informações 

concretas, informações que vão fazer a diferença. E que eles precisam 
do conselho muitas vezes, muitas vezes as coisas ficam embarreiradas, 
ficam paradas, por falta de comunicação. Como que é isso? Qual lei 
que fala sobre o Jet Ski? Qual lei? Então hoje eu me sinto muito 
carreadora desse conhecimento” (CONSELHEIRA 
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REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, 
Entrevista, 23/03/2018) 
 

 E nesta lógica, a partir do reconhecimento do potencial dessas parcerias, 

otimizar o desempenho dessas instituições no conselho relacionando as demandas da 

comunidade ao reconhecimento das missões institucionais, e desta forma agregar capital 

social a esta arena de deliberação, como também as trajetórias dos atores envolvidos, 

potencializando a percepção de soluções para problemas e otimizando os recursos 

humanos e suas redes de políticas, principalmente em momentos de crises políticas e/ou 

econômicas como é o caso do Estado do Rio de Janeiro atualmente. 

 “O capital social é um potencial e poderoso conceito explicativo nas Ciências 

Sociais”, devido ao fato de que ao contrário da cultura política que “enfatiza a 

estabilidade ideológica e democrática”, a “teoria do capital social tem no âmago de sua 

análise o desempenho das Instituições Democráticas”. Como argumenta Putnam (1993) 

“as instituições são instrumentos para alcançar propósitos e não meramente 

concordâncias”, visto que os cidadãos anseiam que os governos executem políticas 

públicas de bem-estar social e não simplesmente decidam ou coordenem as ações 

populares. O que difere o capital social das outras formas de capital é que o “mesmo 

reside nas relações sociais” e “não no indivíduo sozinho como é o caso do capital 

humano”. Nesta lógica as coletividades institucionalizadas, “universidades, 

corporações, governos, associações informais, governanças participativas e 

deliberativas” se tornam instituições propagadoras de fluxos de informações que podem 

contribuir para o fortalecimento das virtudes cívicas, assim como para o 

comprometimento social. (BAQUERO, 2003, p. 94) 

“o Estado cumpre função importante para a formação do capital 
social. Uma dessas formas é por meio da mobilização e criatividade 
dos atores sociais locais, fortalecendo sinergias e possibilitando o 
controle das políticas públicas e a abertura de novos campos de ação 
da esfera governamental [...] chama a atenção, no entanto, que 
qualquer proposta de política pública que vise a ampliação do capital 
social regional por meio de práticas participativas terá que manter por 

um longo período o apoio institucional, a credibilidade e a sustentação 
política da proposta, sob a pena de inviabilizar no futuro a 
continuidade das práticas cívicas e da solidariedade coletiva 
(SANTOS, 2007, p.7). 
 

 Neste sentido, a aplicação do capital social ao planejamento público possibilita a 

promoção de políticas públicas orientadas para o “empowerment da cidadania, do 
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pluralismo e da democratização”, promovendo inclusive o desenvolvimento local
75

 

(MILANI, 2003, p. 15). 

“Autores como Caio Marcio Silveira e Augusto de Franco buscam 

demonstrar a necessidade de incentivar o capital social por 
mecanismos de gestão participativa e comunitária. Augusto de Franco, 
por exemplo, define o capital social como o conjunto dos recursos 

associados à existência de redes de conexão entre pessoas e grupos 
que promovem a parceria – por exemplo, o reconhecimento mútuo, a 
confiança, a reciprocidade, a solidariedade e a cooperação – e o 
empoderamento – ou seja, a democratização do poder que se efetiva 
com o aumento da possibilidade e da capacidade das populações 
influírem nas decisões públicas (Franco, 2001, p. 153). O capital 
social pode, assim ser medido, a partir da porcentagem de pessoas que 
participam de organizações da sociedade civil, conselhos de políticas 

públicas e fóruns de desenvolvimento.” (MILANI, 2003, P.15). 

  

 

CAPÍTULO 4 - REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E FORMAÇÃO DE 

LIDERANÇA DA COMUNIDADE DE PESCADORES DE ITAIPU E DE 

PIRATININGA NO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESEX MARINHA DE 

ITAIPU 

 Cunha & Loureiro (2009) alertam que a forma como um Conselho é constituído 

torna-se mais relevante do que meramente a sua existência. Desta forma, “afirmam que 

a atuação do Conselho pode variar em relação ao grau de participação dos envolvidos”, 

logo sua eficácia depende de como será viabilizada a participação dos comunitários pela 

gestão, que deve estar atenta às razões de sua existência. Em casos de reservas 

extrativistas, os gestores devem promover a gestão alicerçada no saber das populações 

tradicionais em relação ao uso de seu território, garantindo o protagonismo desses atores 

nas ações de gestão da unidade, inclusive, na própria construção do conselho.  Isto 

porque, embora os conselhos atuem como instâncias de participação e promoção da 

democracia, o que irá garantir o envolvimento da população tradicional nas esferas de 

decisão é a forma como o gestor irá conduzir (LOUREIRO e CUNHA, 2008) os 

interesses partilhados entre os conselheiros, se estes estarão alinhados as demandas da 

                                                           
75 “É bem verdade que, no campo do desenvolvimento local, o capital social e uma das formas de sua 

operacionalização – a participação – não são novidades nos países em desenvolvimento e, mais 

particularmente, na América Latina. Já a partir dos anos 1960, a Igreja Católica (com os Movimentos e as 

Comunidades Eclesiais de Base) e alguns movimentos de esquerda iniciam a prática de métodos 

participativos na América Latina. O mesmo ocorre em algumas experiências municipais de gestão 

participativa, sobretudo no Brasil. O que parece ser novo, no entanto, é a importância que tais práticas 

adquirem na agenda internacional de desenvolvimento. O capital social e a participação deixam de ser 

temas marginais no campo do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, não mais interessam somente as 

ciências  tradicionalmente analisaram fenômenos sociais locais desde a perspectiva dos grupos sociais e 

dos indivíduos (sobretudo a sociologia, a antropologia e a psicologia) (MILANI, 2003, p.21). 
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comunidade. (CARDOZO et al, 2012, p. 466). Pois, o conhecimento
76

 pode ser usado 

como estratégia de mediação e controle político, ao deslocar a confiança dos pescadores 

de sua tradição para o conhecimento perito
77

 dos gestores e dos conselheiros 

representantes dos órgãos públicos e da sociedade civil. 

 Neste sentido, Ribeiro (2008, P.121) defende que as “práticas contábeis, 

definições legais, planos, objetivos racionais e o uso de tecnologias são altamente 

dependentes do compartilhamento do mesmo horizonte cultural e de certo níveis de 

educação formal”. O autor entende que esta é a questão sociológica e história da 

cooperação técnica e da capacitação para o desenvolvimento, ainda que o acesso à 

modernidade não signifique mudanças estruturais de poder. De tal forma, delibera-se o 

quanto é importante que as políticas públicas sejam realizadas por intermédios dos 

líderes das comunidades e conduz a reflexão de como propiciar estas condições se na 

maioria das vezes as posições superiores dos programas sociais são ocupadas por 

pessoas alheias à organização social local. 

 

 4.1 Formação de liderança na comunidade de pescadores de Itaipu e de 

Piratininga 

“A minha visão é que eu atualmente dentro da atividade do trabalho, 
eu sou um dos pescadores dentro da atividade mais velho daqui de 
Itaipu, dentro da atividade principalmente dentro do arrastão, e num 

querendo me elogiar, me prestigiar desprestigiando os outro que é 
mais amigos, o que que acontece ..acontece que eu sempre procurei 
aprender ..não sou o que mais sei, sou a pessoa como é que se diz, que 
pela idade eu tenho mais informações assim a passar do que é, como é 
que foi, como é que tá, entendeu?...Acompanhei toda essa trajetória 
né?” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DOS 
PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 

 

                                                           
76

 Giddens, explica que o conhecimento (ou as reivindicações do conhecimento) reflexivamente aplicado 

à atividade social é filtrado por quatro conjuntos de fatores: o poder diferencial, indivíduos ou grupos 

estariam aptos a se apropriar mais do conhecimento do que outros; o papel dos valores, o conhecimento 

empírico e os valores se vinculam através de uma rede de influências mútuas; o impacto das 
consequências não pretendidas, onde o conhecimento sobre a vida social transcende as intenções daqueles 

que o aplicam para fins transformativos; e a circulação do conhecimento social na hermenêutica dupla, o 

conhecimento reflexivamente aplicado às condições de reprodução do sistema altera intrinsecamente as 

circunstâncias às quais ele originariamente se referia (GIDDENS 1991, P. 51).  
77

 Os sistemas peritos permitem remover as relações sociais das imediações do seu contexto fornecendo 

garantias de expectativas através de tempo-espaço distanciadas e baseadas na confiança (Giddens 1991, P. 

25). Essa confiança é fundamentada na experiência de que tais sistemas funcionarão como se espera que 

eles funcionem (conhecimento indutivo fraco). Estes sistemas peritos e os seus conhecimentos técnicos 

são frequentemente avaliados por forças reguladoras e pela crítica pública (sobre a qual se baseia a 

produção do conhecimento técnico), com o intuito de proteger os usuários desses sistemas. (GIDDENS 

1991, P. 31). 
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 Segundo Lobão (2006, p.78) o princípio hierárquico de liderança em grupos de 

pescadores artesanais se constituí da seguinte forma: 

 “os depositários da tradição são os “mais velhos” e os que são 
reconhecidos como aqueles que sabem pescar, os “mestres”. São eles 
que se preocupam com a segurança de sua campanha e por isto 
mesmos são mestres, vigias e donos de pescaria. No dia a dia da 
pesca, mais do que em entrevistas ou questionários, é possível 
entender sistemas hierárquicos tradicionais e reconhecer que o 

“princípio hierárquico” (DUMONT, 1997) é o saber naturalístico. Este 
“saber pescar” acaba por legitimar o comando e a voz nas pescarias e 
nas decisões públicas que envolvem os interesses dos pescadores” 

 

 Até os anos 70, a pesca de arrasto com cerco de vigio da tainha representava à 

atividade que organizava as relações entre os pescadores através das companhas, as 

funções eram divididas hierarquicamente segundo a complexidade da tarefa, cabendo ao 

mestre orquestrar os pescadores conforme as indicações do vigia ao avistar o cardume. 

(ESTUDO TÉCNICO, 2013, p. 26). 

“As companhas, grupos de profissionais de pesca com tarefas e 
habilidades específicas, variam de composição conforme o tipo de 
captura a que se dedicam, sendo que as companhas de arrastão de 
Itaipu se apresentam também diferenciadas, conforme atuem no verão 

ou na época da tainha (inverno). Os pescadores que trabalham juntos 
em companha se autodenominam companheiros, mas a categoria se 
aplica genericamente também a profissionais que trabalham em outras 
campanhas. As tarefas específicas que cada companheiro desempenha 
corresponde a sua categorização profissional e fala-se, então, em 
companheiro-remador, companheiro-vigia ou companheiro-mestre, 
por referencial a posição que cada um ocupa dentro da campanha” 
(PESSANHA, 2003, p. 84) 

 

 Conforme os relatos dos pescadores, principalmente dos mais experientes, a 

iniciação profissional na pesca principia-se muito cedo, primeiramente pela observação 

e depois atuando em pequenas tarefas como, ponta-de-cabo nas companhas de arrastão 

ou remador na companhas de redes de emalhar. (PESSANHA, 2003, p. 90-94) 

... “eu apaixonei pela vida da pesca, eu ando dentro de canoa desde 5 
anos de idade, eu vou fazer 64...” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 
 
“Mas a história é essa, então aos 7 anos,começava, eu ia pescar com 
meu pai  pescar camarão (na Lagoa), depois aos 9 anos já fui pro 

mar.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018) 
 
“Eu (pesco) desde da idade  7,8 anos já pescava com meu pai. O meu 
pai pescava com meu tio que era irmão do meu avô por parte de mãe. 
Lá em Itaipu, inclusive depois meu pai abandonou porque foi pescar 
com o outro filho dele, ae ele se desentenderam, meu pai abandonou a 
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pescaria, meu pai saiu e foi pescar em Jurujuba de traineira , foi aonde 
ele pescou até no der mais pra pescar,porque ficou enfermo, encostado 
até se aposentar. Eu, to na casa dos 70.  Prazer é ir pro mar, prazer 
nosso é mais ir pro mar. Mar que não mata, pedra que não pega.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
PIRATININGA, Entrevista, 23/03/2018) 

 

  A mobilidade profissional destes indivíduos depende da habilidade que o 

pescador adquire, de sua identificação com a tarefa, de seu comprometimento, e de toda 

forma, da aprovação do mestre, pois seria a sua indicação o fator determinante a 

ascensão que se limita aos cargos de contramestre, ou ainda nos tempos da tainha, de 

vigia. Isto porque, a função de mestre, tanto nas pescarias de arrastão com as de espera e 

suas variáveis, depende da aquisição de uma pescaria (compreendida como embarcação 

e os apetrechos de pesca próprios à arte da pesca) ou de ser escolhido por um dono de 

pescaria para ser mestre.  (PESSANHA, 2003, p. 106- 110) 

“Por exemplo, eu sou um pescador artesanal, eu nunca sai daqui de 
Itaipu para pescar um nada, desde cinco anos de idade que eu 
acompanhava meu pai, eu fiz a faculdade, eu fiz o jardim da infância 
da pesca, com 17 ano eu terminei a faculdade porque eu com 17 ano 
eu comandava naquela época .. com 8,10 anos..eu não comandava eu 
fazia os mandatos, né? De tudo que eu faço agora com 17 anos, eu 

tinha homem de 60 anos, 50, 60, 40 e poucos anos, eu com 17 anos eu 
que administrava tudo, mas eu tinha uma boa  eu queria era ser 
pescador, eu não quis. Meu pai era dono disso aqui onde eu mora, 
portanto reserva. Meu pai era mestre, tinhas 3 canoas. Ele me levava, 
me levava..trabalhava como companheiro, mesmo mandado eu não 
era mestre, mas eu fazia os mandatos,porque eu sabia fazer tudo. Eu 
com 17 anos fazia coisa que um cara com 50 não fazia..ele tava aqui, 
mas ele....Meu pai me ensinou , mais 90, 80 % era porque eu 

queria..eu queria..meu pai brigava comigo, meu pai e minhas irmãs 
brigavam comigo pra mim estudar, eu não queria estudar nada eu 
queria era pescar..e num tenho arrependimento, né? Entendeu? Eu 
procurei me profissionalizar mais dentro das explicações. Eu gosto 
muito de assistir coisa boa.  E o meu pai também, ele teve um lado 
muito positivo, meu pai era um homem muito educado. Meu pai 
nunca foi para escola, se você visse meu pai escrever e ler você não 

dizia. Entendeu?” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE ITAIPU, ENTREVISTA, 19/03/2018) 

    

 De tal forma, que os mestres possuíam uma relação de patronagem tanto na 

trajetória profissional de seus companheiros como “armazenadores de conhecimento” e 

“formadores de mão de obra”, quanto de provedores de ajuda financeira, em caso de 

doença ou acidente, e até mesmo na resolução de conflitos (PESSANHA, 2003, p.90-

110). E ao levar em consideração esta perspectiva, é importante situar que na pesca 

coexistem relações de patronagem e de serviços, e que, portanto esses grupos 



152 
 

 

internamente não são homogêneos (“formados por profissionais que se relacionam de 

forma igualitária com seus companheiros, com os instrumentos de produção”) são como 

“coletivos diferenciados internamente”, conforme os “princípios que regem a 

propriedade ou não de barcos e de redes, mediando o acesso aos bens públicos 

representados pela praia e pelos peixes.” (PESSANHA, 2003, p. 19) 

... “a hierarquia baseada no ofício somam-se os vínculo com os 
instrumentos de produção, dando aos que ocupam os postos mais altos 

da hierarquia a função de acionar o desenvolvimento do processo de 
trabalho [...] Isso os coloca numa situação de poder, mas também de 
ambiguidade, visível pelos inúmeros exemplos de que é para eles que 
se canalizam necessariamente o descontentamento dos companheiros 
desvinculados dos meios de produção. É com eles que se dão os 
“desisntendimentos”, naturais em relação a quem fiscaliza o 
desempenho, o zelo pelos aparelhos, a jornada de trabalho “esticada” 

pelo tratamento material.  É em relação aos mestres e donos, 
entretanto, que se registram também a situação de dependência dos 
outros companheiros. Sem direitos trabalhistas garantidos, na 
esperança de que um dia o quadro se modifique, eles atribuem aos 
mestres a responsabilidades de defendê-los. Com isso, a ausência dos 
direitos reforça o papel dos mestres e donos para arbitrar e garantir a 
concessão de um “quinhãozinho” em caso de doença o acidente. A 
hierarquia reflete, assim, o poder do domínio da pescaria sobre o 

domínio da campanha, a qual, mesmo guardam algumas 
características aparentes do pacto artesanal, depende de quem detém 
os instrumentos de produção e mobiliza o trabalho parcial para a 
cooperação e expressão como trabalho coletivo na produção” 
(PESSANHA, 2003, p.109) 

  

 Os Conselheiros Pescadores ao relatarem suas percepções sobre os mestres os 

descrevem como rígidos e sérios, mas também destacam que a maestria dos 

conhecimentos da pesca extrapolavam os limites da atividade e dos territórios da praia 

ou da lagoa e se constituíam em funções socioculturais diferenciadas na comunidade, 

conforme suas características pessoais que se traduziam em posições de liderança 

diversificadas. Aqueles considerados mais políticos, por terem um comportamento mais 

maleável, se relacionavam com os atores políticos na construção de possíveis arranjos 

para a comunidade; outros que eram percebidos como mais agressivos atuavam segundo 

eles como o agente coercitivo ou nas palavras do pescador, policial; outros promoviam 

as confraternizações e os momentos de coesão social; e havia alguns que por circularem 

entre as várias funções na comunidade devido a sua trajetória eram tidos como 

lideranças sociais.  

“Não, eu aprendi a pescar de verdade com Natalino, né?!Que era 
assim um mestre dono de pescaria, que veio do avô dele, do pai e era 
muito rígido, mas era a pescaria mais forte de Itaipu.  O cara rígido 
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mesmo, com ele não tinha meio termo, ou dava certo ou não dava. Seu 
Bila também era muito rígido, até um pouco agressivo, Natalino era 
menos, era mais pra política, mas aprendi bastante com Natalino, Seu 
Bila também foi muito interessante pescar com seu Bila, mas pesquei 
pouco tempo, em volta de 1 ano só, Natalino pesquei mais. Fui pescar 
de emenda, era freelancer, ele chama de emenda, pesquei com Seu 

Gerôncio,  pesquei com Seu Vavá. Seu Vavá era político, não falava 
alto, não gritava com ninguém, mais com os políticos que vinha aqui, 
deputado, almirante,que eram os militares, que era eu suportava ele 
porque ele era bem maleável. Seu Caboclo era um cara festeiro, Seu 
Caboclo era interessante, fazia as festas de Itaipu, as festas 
tradicionais, quem fazia era seu Natalino, fazia festa de São Pedro e de 
São Sebastião, mas baile quadrilha , festa varias vezes,mas quem fazia 

essa parte era Seu Caboclo e seu Vavá, mas quem fazia as festas 
grandes , que tinha leilão, era Natalino. Vinha prefeito, vinha a rádio 
de Niterói. Então aprendi com esses mais velhos, ficava sentado do 
lado também pra ouvir, apesar  que não podia dar opinião, algumas 
vezes eu tentei , e levei algumas broncas  e depois eu percebi algumas 
coisas e hoje eu vejo como eu era ingênuo, pensando que eu sabia de 
algumas coisas [...] É, Morro das Andorinhas, perdemos alguns 

pescadores agora, Manoel, Seu Euclides, perdemos uns antigos que 
eram também referência. (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES 
DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 
 
“Meu pai na época do Governo Figueiredo ele foi representante da 
Colônia daqui lá em Brasília, foram de graça, foram tudo,entendeu, 
foram os pescadores..o Figueiredo fez uma lei que eu não sei te 

explicar aqui agora no momento, ele pediu o representante de todas as 
colônias, o presidente, meu pai era, meu pai foi, entendeu?.. nessa 
época. Acho que foi meu pai e meu irmão na época se eu não me 
engano.”  (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DOS 
PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 19/03/2018 
  
“Se você viesse aqui em Itaipu a 50 anos atrás fazer o que você está 

fazendo você ia embora falando mal de todo mundo. Se você não 
encontrasse uma pessoa igual ao meu pai, ... Natalino, se você 
encontrasse uma pessoa destas,você ainda era bem recebido, umas 
pessoa que era mestra de pescaria, que falava umas boas palavras. 
Tudo que eu aprendi de bom, que eu to falando para você foi o meu 
pai, meu pai nunca foi para a escola. Se você conversasse com o meu 
pai você não dizia.. era um homem educado, meu pai só me ensinou 

coisa boa..só me ensinou coisa boa Michelle.. (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DOS PESCADORES DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018) 
 
 

 As narrativas elucidam o quanto estes atores foram importantes para as 

construções sociais tradicionais por exercerem funções que promoviam a manutenção 

da coesão social, por meio de valorização da cultura, da moral e da religião, valores que  

formam a base da sociabilidade espontânea responsável por fortalecer os laços sociais, 

as relações de confiança e de reciprocidade.  
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“Meu pai não gostava de palavras de pragas..palavras com 
brincadeiras, palavras com conversa hipócritas, meu pai sempre me 
dizia quando eu já era rapazinho, se você vier com confiança com as 
pessoas ruim, com as pessoas ignorantes, com as pessoas que só anda 
com quem esteja errando...seu pescoço vai estar sempre na sola do pé, 
eu aprendi isso.”. (CONSELHEIRO PESCADOR 

REPRESENTANTE DOS PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 
19/03/2018) 
 

 De forma que ainda hoje, as lideranças das segundas e terceiras gerações 

reconhecem as contribuições destes atores para sua trajetória pessoal, tanto em relação a 

sua carreira ou mobilidade social, como em relação à inserção nas esferas políticas.  

"Na reunião de pesca na colônia, eu tava com 16 anos, eu pedi a 
palavra me deixaram falar e eu perguntei por que a gente não fazia 
uma maquete da praia de Itaipu e botavam as canoas e marcava o 
direito de vez.Isso aí eu quase apanhei, porque eles achavam que o 
ritual, o acordo de cavalheiro é ir lá  no lugar que você quer ir pescar, 
com a canoa, ir lá,com a rede toda passada, tudo pronto  pra pescar e 
assim você não precisava estar com todo apetrecho preparada pra 
chegar no local ir pescar, você ia pegar aquela sua canoinha botar um 

lugar na mesa, na sede, na entidade e as outras pessoas ia ficam 
sabendo, pessoas ficavam sabendo porque viu fazendo isso, eu vi 
mudou de posição, por que vi ontem as 3h da tarde , as 5h da tarde, 
então nosso acordo é esse , aí eu não dado por satisfeito um pouco 
depois eu perguntei porquê isso não viraria lei, podia um vereador 
fazer isso levar a votação. Catarino me respondeu o seguinte, na 
reunião, ele falou que eu tinha falado bobagem na primeira vez e que 

essa era a segunda bobagem que eu tava falando. Primeiro quando 
você cria uma lei você fica a mercê da justiça, que a justiça é cega que 
ela levava no mínimo 3,4 anos pra julgar uma coisa , depois de 3 anos 
as pessoas já esqueceram o erro que o outro já fez, já ficam com pena 
do agressor alheio, depois na acordo de cavalheiro,só quebra quem 
não é cavalheiro, então você não precisa de respeitar ou desrespeitar 
uma pessoa que é cavalheiro, ele só não é cavalheiro, então é safado, 

não precisa nem ficar no nosso meio, então quem quebrar nosso 
acordo ele sabe que não vai ser mais respeitado, não precisa de lei pra 
não respeitar uma pessoa.Pedi desculpa, fiquei uns 3 anos sem falar na 
reunião só ouvindo pra aprender, não sei se eles vão deixar eu 
perguntar alguma coisa, mas um jovem assim pra participar das 
reuniões era eu, fiquei um bom tempo  em torno de 19 anos, fiquei aí, 
primeira reunião que participei foi com confusão com a Veplan, que 
veio alguns políticos, na época famosos, que eu dei algumas idéias,eu 

já tava bem preparado ,não igual a eles,mas não tava tão bobo como 
tava essa época , então essas duas passagens  na área política, eu acho 
que  foi que eu aprendi muita coisa com esses caras, com Natalino e 
com Bila.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 
28/03/2018)  

  

 Segundo os relatos dos pescadores, o enfraquecimento gradual da qualidade da 

piscosidade diminui o valor dado ao conhecimento da pesca artesanal, fragilizando o 
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processo político de criação de novos mestres e por consequência de formações de 

lideranças o que tende a enfraquecer a representação política da classe. 

“Alguns pescadores tem esse conhecimento, mas muitos não querem 
ter , até pra não achar que tem um grupo de pescadores que sabem 
mais, que ta mais interessado, porque as pessoas preferem um 
engravatado, um doutor falando sobre isso.Uns não querem aprender, 
outros. Não dão valor também, não se dão valor, não querem, outros 
não querem que o outro seja melhor, ou seja, igual. E as pessoas as 

vezes confundem o não saber ler e escrever, e acham que a pessoa 
vulgarmente falando que a pessoa é burra, esquece que o burro não é 
tão burro, não cai em pirambeira, em buraco, então ele não é tão burro 
assim, ele só carrega carga porque ele foi  criado  pra isso, e sabe que 
alguém tem que carregar.” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES 
DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 

 
“Eu vendi duas canoas agora com tristeza, mas é porque não tem mais 
gente para trabalhar, as canoas ficava ali se estragando..não tem mais 
Tainha, não corre mais a Tainha, não corre mais o Xaréu, a Anchova, 
o Parati não tem mais, eu tava com 4 canoas aqui só fazendo isso que 
eu falo pra você. Ficava aqui trabalhando com uma, e a chuva e o 
vento ..tinha que consertar ai eu comprei aquela lanchinha que você 

está vendo, tá vendo? (aponta a lanchinha na areia) Eu não vendi..eu 
dei..eu dei..duas canoas, entendeu, sabe como é que é? E eu comprei 
aquela lanchinha. Então tá bom ..agora vou reformar essa daí, se Deus 
quiser.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DOS 
PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 
 
 
“Porque isso aí pra você sobreviver nesta pesca artesanal, pra gente 

sobreviver, você está entendendo. Você tem que ter uma fibra, e um 
começo de berço. Porque pra dizer a verdade para você, cada vez ela 
vai se escasseando mais esse é o principal problema, sabe...vai se 
escasseando mais..Então quer dizer ..então essa nossa pesca que eu to 
conversando com você ..ela se aniquilou em Copacabana, no Embuí, 
na Praia de Fora, em Piratininga, em Itaipuaçu, ela aniquilou. Então 
ela chegou a um ponto dela ser manejada com dois as vezes com um 

sozinho, porque a produção, o pescado ele diminuiu muito, alias eu já 
pesquisa internacional, tá entendendo que o pescado no Planeta Terra 
já diminuiu 70 %, ja vi isso..né? Estatística Internacionalmente..que já 
reduziu 70%...Então de maneira que eu acho que é verdade. Então 
essa pesca nossa, qual a tendência dela..a tendência dela..já é uma 
pesca pobre..por natureza..por natureza..mas vai chegar um certo 
momento, você está entendendo, que ela pescador que pesca conforme 

eu e a maioria que pesca que mete a mão..que ganha seu dinheiro, 
mete a mão no seu bolso e vai lá e compra seu material, gosta de suas 
coisas direitas, sua rede, suas embarcação, ela se aperta muito.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DOS 
PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 

 

 A organização social dos pescadores desta geração se fundamentava na 

hierarquia familiar, os vínculos entre as famílias de pescadores e as relações de 
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parentesco eram estabelecidos por meio de obrigações recíprocas que fortaleciam seus 

valores tradicionais e contribuíam para a manutenção de uma identidade coletiva. Estes 

requisitos sociais representam características de uma organização social baseada na 

tradicionalidade que funcionam como “elementos facilitadores” para que os indivíduos 

ao confiarem
78

 uns nos outros, confiem também em suas lideranças e assumam “formas 

de ação comum” capazes de “gerar acumulação de experiências necessárias à produção 

dos benefícios esperados pelo grupo envolvido.” (MOISES, 2005, p. 39).  

 Como a iniciação profissional na pesca acontece cedo, a maioria dos pescadores 

da segunda geração, herdeiros do conhecimento desses mestres, não frequentou a escola 

durante muito tempo, isto não se dava apenas pela rotina no mar, mas em decorrência 

também de outros fatores como a restrita mobilidade urbana e social, que funcionavam 

como limitadores das expectativas destes indivíduos em relação a mudanças de 

realidades e a contestação à hierarquia. 

“Eu fui...eu fui na Primeira de Março (rua) me documentar ali no Rio 
que é ali pertinho, com 20 anos eu não conhecia o Rio.” 

(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018) 

 

 No entanto, ainda assim, segundo o relato dos pescadores conselheiros entre 60 e 

70 anos, alguns dos indivíduos dessa geração trabalharam em outros ofícios como, por 

exemplo, nas obras da Veplan na década de 70, como uma forma de suprir a renda 

familiar quando a “maré” não estava boa. Visto que, embora nesta época a qualidade da 

piscosidade na área fosse bem melhor do que hoje, o escoamento da produção e a venda 

nos leilões a beira mar eram mais limitados pelo considerável isolamento comparado 

aos atuais padrões de interação social. 

“Trabalhei no Caju com pesca, isso na década de 69 até 73, depois 
vim trabalhar no Jurujuba até 74.  Fui trabalhar na Ponta da Areia.  
Não tinha aquela fábrica de gelo ali, a gente fazia porto ali, trabalhei 
no Santa Isabel  4, um barco com 90 tonelada, ae nós descarregava na 
Metal Forti, Gomes da Costa, e depois sai de lá da Ponta da Areia 
desembarquei no Santa Isabel ,porque o dono vendeu  Santa Isabel  e 
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Segundo (USLANER, 2002 apud MOISES, 2005, p.40) a forma mais usual da confiança expressar-se é 

“como fenômeno particularizado, ou seja, relativo à experiência interpessoal de indivíduos pertencentes a 

grupos ou comunidades específicas como famílias, etnias, religiões, agregações ecológicas ou associações 

profissionais, entre outros, quando a comunicação face a face induz os participantes a assimilarem normas 

de cooperação e de reciprocidade que funcionam como elementos de contenção dos riscos de abuso da 

confiança; em última análise, a interação entre atores que têm familiaridade com os seus pares – e que, 

portanto, têm memória cognitiva de seu comportamento – faria do ato de confiar quase uma decorrência 

natural da experiência em comum. Nesse caso, a confiança funcionaria como um elemento de reiteração 

dos particularismos característicos dos grupos ou comunidades referidos por ela, razão pela qual parte da 

literatura descartou a influência desse tipo de confiança para a ocorrência de eventos como a cooperação 

social ou a implementação de objetivos políticos coletivos”.  
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ele ficou tomando conta do Henri que era outro barco, a dona do 
Henri, era dona da Trantica, que era uma fábrica que tinha em 
Jurujuba, ae eu voltei a trabalhar na Jurujuba de novo até vender o 
barco.  Dona Sara, dona da fábrica de sardinha. Quando eu trabalhei e 
ela vendeu o Henri pro Caju, pra um pescador com nome de Nilson, lá 
pro Caju, ae o falecido Américo comprou o Competidor que era outro 

barco que ficava na Ponta da Areia. Eu vim  trabalhar no Competidor, 
só que eu não trabalhei mais embarcado eu já tava com vaga de 
trabalhar em terra, e era essa companhia  que tinha ali da Avepan, ali 
vim trabalhar na dragagem da lagoa, vim trabalhar na Dranges, a 
firma de dragagens, eu trabalhei em dragagem de 78 até 84. Em 85 
por ae assim,voltei a pescar artesanal.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DE PIRATININGA, Entrevista, 

23/03/2018) 

  

 Os filhos desta geração, pescadores entre 30 e 50 anos, já tiveram o acesso a 

escolas
79

 facilitado pelo crescimento urbano e a melhoria da mobilidade. Embora a 

segunda geração, assim como seus pais, tenha se envolvido muito cedo na pesca e 

abandonado os estudos, alguns indivíduos seguiram outras profissões e seus projetos 

pessoais
80

 paralelamente a pesca artesanal, de forma um pouco diferente dos serviços 

temporários da geração anterior, e ainda assim, estes se identificam como pescadores 

artesanais, eventualmente alguns destes se identificaram apenas como profissionais. Os 

pescadores que tomaram esta atitude
81

 foram motivados pela necessidade ou mesmo por 

vontade, esta situação sinaliza um processo de descontinuidade dos papéis sociais e a 

diferenciação das subjetividades em processos de individualização. (VELHO, 2001, p. 

16 e 17) 

“Meu bisavô era pescador, meu avô pescador, meu pai pescador, ficou 
difícil de ser engenheiro. Eu e meu irmão a gente pescamos, a minha 
irmã foi formada em enfermagem, né?! E meu outro irmão, acho que 
está estudando ainda. Já trabalhei pra Vale do Rio Doce, já trabalhei 
no Parque de Itatiaia, trabalhei terceirizado pro Ibama, já rodei meio 
mundo, metade do Brasil, deixa eu ver mais o quê. Sou mergulhador , 
tenho orgulho da profissão, entendeu?!” (CONSELHEIRO 

PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS 
PESCADORES DE PIRATININGA, Entrevista, 29/03/2018) 

                                                           
79

 A escola é a instituição que tem um papel fundamental na passagem da adaptação para a assimilação 
porque vai introduzir na formação do indivíduo a língua, os princípios, as relações históricas, os ideais, a 

cidadania e os valores do Estado. 
80

 “Projetos são expressão nítida, produto e causa de uma sociedade onde os indivíduos são a unidades 

básicas significativas, nos termos de Louis Dumont (1966). Ao circular e transitar entre diferentes meios e 

mundos é fortalecida a autorreferência e identidades singulares que alimentam visões de futuro e 

estratégias de ação para atingir objetivos delimitados” (VELHO, 2001, p. 26) 
81

 “A atitude pode ser definida como o processo da consciência individual que determina a atividade real 

ou potencial do individuo no mundo social. A atitude é a contrapartida do individuo aos valores sociais, e 

toda a atividade humana estabelece um elo entre esses dois elementos.” (THOMAS, W. e ZNANIECKI,  

1918 apud COULON 1995, p.30)  
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“ Eu nasci aqui no canto de Itaipu, minha mãe nasceu aqui no canto de 
Itaipu, minha vó também  e meu avô eu continuo aqui daí em diante, 
to até hoje aqui. Comecei estudar com 10 anos, parei com 11, aí 
depois voltei a estudar com 17 anos e fiz o 1º grau e hoje faço parte de 
alguns movimentos [...] Eu nunca tive vontade de sair de Itaipu, a 
pescaria de verdade nunca me sustentou, ela só me sustentou até 19 

anos, até 20 quando eu casei. E daí em diante eu vivia com mergulho, 
de pesca submarina, comprei uma pescaria, comprei um barco motor a 
diesel, primeiro barco aqui de Itaipu, e depois que eu fiz um curso de 
mergulho profissional  e fui pra Sergipe, depois fiquei na Bacia de 
Campos, depois pescando trabalhando, mas sempre mantive a 
pescaria. Eu sou mergulhador profissional, eu faço corte, solda, foto, 
filmagem, inspeção, pra trabalhar. Virei supervisor... Não era como 

pesca, era como mergulho mesmo, profissional, prestando serviço 
para as empresas que faz serviços para as empresas petrolíferas.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 
28/03/2018) 

 

 No entanto, as filhas, em sua maioria terminaram os estudos, incentivadas 

inclusive pelos próprios pais. Pelos relatos percebe-se o orgulho dos pescadores em 

poder ter provido educação a seus filhos. 

 “Meus filhos se formaram. Tenho 3 filhas doutoras, graças a Deus e 
tenho um filho, só meu filho que não quis estudar trabalha no depósito 

com o tio. Minha filha faz Pilates alí, se formou em fisioterapeuta a 
mais velha, ali em Icaraí, tem uma sala alugada ali em Icaraí, e a outra 
a..a do meio trabalha junto com ela e a caçula se formou em advogada 
ano passado, trabalha no Rio. “Então graças a Deus, minha esposa 
faleceu, mas nós dois lutamo. Foi o que eu pude da de bom pra elas 
foi o estudo e pela ajuda de Deus elas também não quiseram 
sacanagem, elas quiseram estudar..então se formaram né? Se a pessoa 

quiser bagunça, quiser coisa né? Então hoje em dia são pessoas 
independentes, a mais velha é casada, eles seguiram. isso é uma paz 
muito grande, né? Bota a cabeça no travesseiro né?” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018) 

 

 Até os anos 70 as redes de pesca eram de tecido, a costura e o tingimento eram 

realizados manualmente principalmente pelas mulheres da comunidade, com o 

surgimento do nylon gradativamente este trabalho se resumiu a arremates, por isso hoje 

em dia são realizados pelos próprios pescadores. 
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Foto 12: Reparo na rede de emalhar realizado pelos pescadores (Piratininga, 13/03/2018) 

 

 Outra atividade ligada à pesca realizada também por mulheres é o 

beneficiamento do peixe e os trabalhos nos restaurantes na praia, mas o que se pode 

constatar é que a maioria das mulheres trabalha fora e atuam em outras atividades não 

necessariamente ligadas a pesca, visto as incertezas dos ganhos econômicos da 

atividade.   

 Atualmente há uma Conselheira Pescadora Representante de Itaipu, marisqueira 

e dona de um restaurante na praia de Itaipu, esta pescadora atua em vários movimentos 

sociais da pesca. Cabe destacar que embora as mulheres da comunidade não tenham 

destaque na participação das reuniões dos Conselhos, elas se envolvem nas atividades 

culturais da comunidade como, por exemplo, a Marejada, as festas de São Pedro, entre 

outras atividades. Nestas celebrações a comunidade tem a oportunidade de interagir, 

com moradores de outras comunidades ou mesmo aqueles pescadores que pelas 

diferentes especificidades da arte de sua pesca não interagem porque seus tempos 

diferem em relação as suas dinâmicas e as mulheres porque passam o dia fora. Nestes 

ambientes as rodas de conversas e os assuntos transpassam o divertimento e toma a 

forma de informativos, atualizações sobre fiscalizações, debates sobre a postura dos 

governos, funcionando muitas vezes com uma arena de interlocução, o que corrobora 
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para que essas mulheres assumam papéis centrais na construção desses eventos 

sociopolíticos de afirmação de identidade, ainda que não atuem como protagonistas na 

política. 

“Minha falecida esposa, vai fazer cinco anos dia 3 de junho que eu 
estou viúvo, vendia peixe, matava, eu deixava ela ali na praia 

vendendo peixe e tudo, ela era safo..Ela era mais pescadora do que 
muitos aí que receberam o defeso, porque ela costurava a rede, se 
fizesse um buracozinho aqui que desse 3 pernas ela costurava a rede, 
fazia na mão e tudo.”  (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE ITAIPU, ENTREVISTA, 19/03/2018) 
 
“Meu irmão nasceu aqui, né? Ele é pescador. Ele tá ajudando. Mas a 

gente pequenininho, a gente brigava para ver quem ia pegar a canoa. E 
aquela canoa é bem como se tem, só que pequena. E a gente ia só com 
o remo. Era muito bom. Eu gostava muito. Viemos para Itaipu. De 
cara, eu comecei tipo trabalhando, trabalhando na casa de uma 
senhora também até me descobrir nesse mar maravilhoso. Não era 
para mim. Aí trabalhei, aí fiquei até eu me encontrar. Me achei com o 
mar. Eu trabalhei de garçonete, trabalhei de um monte de coisa... 
Nova, bem novinha, até me encontrar no mexilhão. Eu descascava 

mexilhão naquela casa ali. Bem novinha. Vamos começar bem no 
começo. Tipo, como eu comecei. Tava no mexilhão. Ia para escola. 
Voltava. Descia. E aí sempre sentada, descascando. Uma coisa que eu 
não sabia o que era. Eu conhecia camarão,  ostra, essas coisas… 
Mexilhão, não. Eu me encontrei com mexilhão. Aí, o que que 
aconteceu? Fui descascar mexilhão com um senhor, o Seu  Jorge, que 
eu sou grata até hoje, né? Até hoje eu gosto muito dele. Quando eu 

descia para descascar mexilhão, meu padrasto não gostava, minha mãe 
também não e. E eu senti que ali tinha uma renda. Que eu saía para 
descascar mexilhão e ele sempre me dava um dinheiro. E dali eu fazia 
o que eu queria:  eu ia para matinê, comprava picolé, ih!, era muito 
bom!  Eu estou aqui hoje, não me arrependo de nada do que eu fiz, 
não. Vim trabalhar com mexilhão e abri aqui depois. Mais uma renda. 
Porque são gastos,  muitos. E quando tá ruim, eu parto no mexilhão ou 

parto para cá. E quando está nos dois,  porque não adianta você falar 
assim...  É uma longa história. Tem gente que ganha dez  centavos e 
acha  que tá bom. Eu nunca imaginava. Trabalho aqui agora, desde 
bem novinha. Eu nunca imaginava que eu ia abrir aqui, vender pastel 
de mexilhão, camarão... Você gosta de  mexilhão?” (CONSELHEIRA 
PESCADORA REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
19/03/2018) 
 

...“teve uma época que eu comecei a viajar, representando as 
mulheres. Eu representei a única mulher do Rio de Janeiro, foi muito 
bom. Em Brasília, Mulheres das Águas, das Marés, em Arraial do 
Cabo, Mandira, Paraná, várias vezes. Cabo Frio, Angra, Paraty, tudo 
seminários, sabe? lá fora lá tudo corre bem, tem reunião. Precisa ver. 
Eu faço parte de um grupo pescadores das Águas, você tem que ver. 
Todo mundo, as mulheres, a força das mulheres, você não tem ideia.” 

(CONSELHEIRA PESCADORA REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 19/03/2018) 
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 Entre os pescadores conselheiros desta geração, foram identificados indivíduos 

que não possuem relação parental com a pesca artesanal de Itaipu ou de Piratininga. 

Este dado pode estar relacionado à ausência de representatividade no Conselho, 

conforme visto no tópico 3.3 dos indivíduos mais antigos em algumas das artes da pesca 

ou mesmo a maior mobilidade, tanto urbana como social propiciada pelo crescimento 

urbano e adensamento comunitário. Estes atores iniciaram na pesca mais tarde, depois 

de tentarem se adaptar em carreiras mais comuns aos seus sistemas culturais, em um 

movimento contrário aos filhos de pescadores. 

“Quando eu sai do exército eu comecei a pescaria. Eu trabalhava 
numa firma de representação de calçados, até entrei como boy com 14 
anos, aí fiquei 8 e meio anos trabalhando nesta firma. Só que chega 
um ponto, que isso aqui não é pra mim não eu gosto mais de liberdade 
e tal. Eu gostava de pescava com meus tios, mas só de lazer mesmo..aí 
tal vou começar a pescar ,vou  arrumar meu dinheirinho, porque 

sempre deu dinheiro a pescaria, agora é que tá difícil, mas 
antigamente dava dinheiro, tinha peixe, tinha camarão tinha tudo.  Na 
verdade eu comecei mesmo a viver da pescaria com 22 anos. Através 
dos meus tios que pescavam em Itaipu, Luis e Sidney, conhecidos em 
Itaipu como irmãos Carmelos. Aí eu comecei a pescar. Estou nessa 
vida a 28 anos já pescando. Moro em Pendotiba. Eu sempre pesquei 
de linha. Chegou um tempo que eles saíram foram trabalhar em obra.” 

(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
Entrevista, 11/04/2018)  
 
“Eu sou pescador aqui há 15 anos. Decidi me tornar pescador porque 
eu já gostava, já tinha noções, já sabia pescar. Comecei aqui do zero, 
não tinha nem barco. Fui devagarinho, devagarinho. Sustentei meus 
filhos daqui. . E aí nesse meio tempo eu até fiz uns bicos, trabalhei 
aqui e ali, mas sempre pescando. Trabalhei como garçom, como 

gerente de uma casa de festas, mas sempre trabalhando aqui porque lá 
era à noite e de dia aqui.” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 11/04/2018) 
 

 Embora todos os entrevistados tenham declarado amor à pesca, a maioria dos 

pescadores imprime incertezas em relação ao legado da tradicionalidade aos seus filhos 

devido as dificuldade e as incertezas da pesca artesanal. Esta situação é propiciada 

porque a geração hoje mais atuante na comunidade de pescadores esta sendo assimilada 

pela sociedade moderna a um ritmo mais acelerado de mudanças e passam a valorizar 

outros códigos e a possuir outras necessidades que inserem a estes pais preocupações 

com o bem-estar de seus filhos, mas deve-se principalmente a desvalorização da pesca 

artesanal pela ausência do ordenamento pesqueiro e urbano.  

“Vai chegar um tempo que não vai ter mais liderança, as pessoas vão 
optar por cuidar da sua família, vão esquecer a questão socioambiental 
e vai ficar essa desordem. Muito complicado.” (CONSELHEIRO 
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PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
19/03/2018) 

  

 Pelos relatos, compreende-se que esta terceira geração é permeada “por um 

movimento de mudança nos padrões tradicionais” (VELHO, 2001, p.17) e de 

ressignificações dos valores e crenças, que possibilitam aos indivíduos reinventarem 

suas identidades e posições sociais (HALL, 1997, p.17). Conforme argumenta Laclau 

(1990, p.40) o deslocamento
82

 da tradição não deveria desencorajar os sujeitos, pois a 

desarticulação das “identidades estáveis do passado” pode abrir a “possibilidade de 

novas articulações”, como a “criação de novas identidades e produção de novos 

sujeitos”, o que autor chama de “recomposição da estrutura de pontos nodais 

particulares de articulação”.  Todavia as relações ainda são permeadas por traços de 

relações parentais e de vizinhança e a coesão social é um aspecto forte de construção da 

identidade comunitária. 

“A gente se conhece. A gente sabe como aquela pessoa é. E também, 
na hora “h”, se der alguma coisa ruim, a gente se protege, a gente vai 
se proteger. Eu posso falar mal, eu posso falar mal do meu irmão. Mas 
não quero que ninguém fale mal, né? A gente se conhece. Então, a 

gente sabe como que cada um é e o que cada um quer. Então nossa 
relação é boa por isso, a gente nativo aqui. A gente conhece. A gente 
consegue definir quem é e quem.” (CONSELHEIRA 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS, Entrevista, 06/04/2018) 
 

 No decorrer da fase empírica desta pesquisa, não se constatou uma mudança 

relativa aos padrões de liderança da comunidade, visto que o reconhecimento de uma 

liderança continua ligado ao conhecimento da arte de pesca e ao prestígio deste 

indivíduo em sua comunidade pesqueira. Todavia, as relações derivantes deste 

reconhecimento que a princípio se estruturavam em vínculos de patronagem associados 

à dependência aos meios de produção, assumem com o processo de criação da Resex e a 

promoção da inclusão da comunidade nas esferas de participação e decisão, novos 

contornos que incubem aos líderes a aptidão para representar os interesses da 

comunidade em debates políticos nos espaços públicos.  

“Os indivíduos, especialmente em meio metropolitano, estão 
potencialmente expostos a experiências muito diferenciadas, na 
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 “Ernest Laclau (1990) usa o conceito de “deslocamento”. Uma estrutura é aquela cujo centro é 

deslocado, não sendo substituído por outro, mas por uma “pluralidade de centros de poder”. As 

sociedades modernas argumenta Laclau, não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou 

organizador único e não se desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma única “causa ou lei.” 

(Hall, 1997, p. 17). 
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medida em que se deslocam e têm contato com universos 
sociológicos, estilos de vida e modos de percepção da realidade 
distintos e mesmo contrastantes. Ora, certos indivíduos mais do que 
outros não só fazem esse transito, mas desempenham o papel de 
mediadores entre diferentes mundos, estilos de vida e experiências. 
Pelas próprias circunstancias da vida na sociedade contemporânea, 

alta proporção de indivíduos transita, inevitavelmente, por diferentes 
grupos e domínios sociais”. (VELHO, 2001, p.20) 

 

 Hoje, os pescadores esperam que o líder estabeleça contatos e intermedeie as 

relações entre a comunidade e os outros Conselheiros administrando as situações de 

conflito, competição ou cooperação decorrentes dessas interações.  

“O que faz deles diferentes? Porque eles estudam, se você perguntar a 
ele as questões do meio ambiente, eu acho que ele de “a” a “z”. Eles 
não ficam parados no tempo, eles correm atrás das novidades, eles 
estão sempre participando de seminários, essas coisas todas, e eles 
buscam. Buscam entender, saber da lei, o que que pode, o que não 

pode, o que é correto, o que não é correto. Apesar de que, às vezes a 
lei não é justa, nem funcional, mas… eles sabem, ninguém dá olé 
neles. Pelo contrário, eu acho que as pessoas saem de lá chateadas 
com eles porque eles se mantém no mesmo nível, eles são pessoas 
diferenciadas até dos pescadores, porque primeiro que quando eles 
abrem a boca, eles só falam o que é correto, e discute assim no mesmo 
nível. Pode vir um doutorado da vida, pode vir que vai bater, e às 

vezes vai ser até superior a eles. Não… é porque não dá para mudar a 
opinião deles. Eles não ficam quietos [...] Eles dão olé, e eu fico assim 
impressionada. Fico mesmo. Eles arrebentam. Eles têm uma 
capacidade muito boa de ter uma barganha, eu fico impressionada. 
Mas por quê? Eles se interessam, eles amam. Além deles amarem, eles 
não vão só pela questão emocional, é pela razão. E realmente, você 
tem que saber. A gente tem que saber. Não pode ser leiga. Se você vai 
discutir alguma coisa, você tem que saber o que você está discutindo, 

você tem que entender isso. E eles são, nossa!” (CONSELHEIRA 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS, Entrevista, 06/04/2018) 
 

 Quando a Resex é criada e o Conselho é constituído, as relações de dependência 

da comunidade com suas lideranças não são representadas efetivamente no Conselho, 

pois conforme vimos muitos pescadores que assumiram a posição de Conselheiro não 

são líderes reconhecidos pelos seus companheiros de arte de pesca. Logo, não há um 

intercâmbio entre a representatividade do cotidiano dos pescadores e suas demandas 

relacionadas à atividade de pesca e a representação política de seus interesses na arena 

do conselho, visto que esta função na comunidade foi historicamente atribuída aos seus 

mestres. 

 Todavia, cabe ressaltar, que nem todos os mestres terão naturalmente a aptidão 

para a atuação política em esferas públicas de representação, pois dependendo da 
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trajetória destes indivíduos a interação com outros atores e seus novos códigos podem 

causar estranhamentos, o que não significa a exclusão destes atores, a não ser que não 

haja vontade.  

 Segundo Velho (2001, p.25) cabe ao Estado, ou seja, “ao poder público em seus 

diversos níveis” em “sociedades complexas moderno-contemporâneas com sua 

heterogeneidade, diferenciação e desigualdades socioculturas”, promover a 

“distribuição e a locação de seus recursos materiais e simbólicos” para a “realização de 

projetos individuais e grupais” desde a “garantia da sobrevivência”, ao “atendimento 

das necessidades de todos os tipos”, inclusive a “ascensão social”, “bem-estar, 

qualidade de vida” e a mobilidade social. 

 Baseado neste contexto depreende-se que os pescadores reconhecidos como 

líderes pela população tradicional seriam “os melhores conhecedores de seus problemas 

e, portanto, quando incluídos” nestas arenas de participação e deliberação tomariam 

parte nas “decisões públicas” que afetam a comunidade, e mais especificamente a sua 

arte de pesca, e atuariam provavelmente com “mais eficácia que os técnicos do 

governo.” (Viejo et all., 2009 apud Barros, 2016, p. 169) Pois, as críticas e políticas 

públicas de nada valem se a estrutura da sociedade e seus padrões não foram captados 

pelo olhar dos próprios indivíduos que participam dos jogos de identidades e das redes 

sociais. 

 Durante as entrevistas alguns relatos constataram que muitos pescadores ainda 

não se sentem a vontade nos espaços públicos, por todo um passado de repressão, o que 

naturalmente tende afastá-los. 

Porque pescador é aquilo, o pescador vai ver um cara de terno e 
gravata, vai ficar com medo, porque é aquilo, né? A gente vive num 
país injusto. Então já olha de terno e gravata, então já olha e acha que 
o cara tá com a caneta e dependendo do que você falar, pode assinar 
contra. Não é medo. Não é que seja medroso. É receoso, primeiro 
porque não tem nada que possa ajudá-los. Se eles perdem uma rede, 

não tem quem ajude. (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 
LOCAIS, Entrevista, 06/04/2018) 
 

 De forma que a condução do processo de constituição do conselho precisava 

atrelar a posição do conselheiro, representante político, ao da liderança, mestre na arte 

da pesca na comunidade, e promover, até mesmo por uma questão cultural e de tradição, 

o reconhecimento destes atores também nas esferas de decisão pública e assim, por 
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conseguinte, os outros atores presentes na rede política
83

 também os reconheceriam 

como lideranças, o que de certa forma traz a legitimidade para a esfera do Conselho, 

uma vez que este só existe porque há uma comunidade tradicional que requisitou ser 

reconhecida como tal para garantir esta representatividade. 

“Olha, vou ser sincera para você. Tem que ter tudo isso na reserva? 
Tem que ter [...] Órgão público, sim, tem que trabalhar junto na 
medida do que pode. Agora, eu só acho que hoje o ator principal da 
reserva, ele não está tendo atenção, que é o pescador. A reserva saiu 
por quê? Por causa da pesca artesanal.” (CONSELHEIRA 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DAS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS, Entrevista, 06/04/2018) 
 

 Nesta acepção, Mendes (2004, p. 79) destaca a importância da participação 

cidadã como a função transformadora de um modelo de democracia fraca, “cuja prática 

é restrita aos representantes, especialistas ou profissionais de políticas”, ao que é 

entendido como democracia forte, que transpassa este circuito ao incluir de forma ativa 

o cidadão, promovendo a soberania popular e a autodeterminação. (Barros, 2016, p. 

169).   

 A autodeterminação deve ser promovida pelo órgão gestor público, no caso o 

Inea, como uma estratégia de gestão que permite otimizar o Conselho através do 

potencial do conhecimento tradicional e ao mesmo tempo incluir os pescadores na 

esfera do Conselho, não apenas como reclamantes, mas como sujeitos cívicos capazes 

de se organizar para resolverem aquilo que não deve ser delegado a outro, visto que a 

visão da solução deve ser desenvolvida pela perspectiva do próprio pescador 

profissional artesanal. Desta forma, consequentemente, também seria promovida uma 

maior participação da comunidade nas reuniões de conselhos. Segundo Mendes (2004, 

p.78) o modo participativo é um “processo contínuo e auto regulativo” que tende a criar 

uma “comunidade política capaz de promover a transformação de indivíduos 

dependentes em cidadãos livres”. A autora (MENDES, 2004, p.78) relaciona os meios 

que operacionalizam os fundamentos que irão garantir o “fortalecimento do espaço 

público e do processo de tomada de decisões coletivas”. (BARROS, 2016, p. 170) 

“a) aprofundamento democrático, lastreado na cidadania e na 
necessidade e ampliação do exercício político para além do sistema 
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“O conceito de rede de políticas é um meio de designar a relação entre grupos de interesse, especialistas 

e o governo ou seções do governo. As redes envolvem uma grande variedade de atores movendo-se para 

dentro e para fora das arenas políticas, com visões diferentes sobre quais deveriam ser o resultados das 

políticas. Elas pressupõe a existência de uma grande variedade de centros de decisão e de poder. (SMITH, 

1991 apud CÔRTES, 2009, p.32) 
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representativo; b) relação direta entre maior participação e redução 
das desigualdades sociais e democracia material; e c) potencial 
educativo da participação política, capaz de desenvolver capacidades 
sociais e políticas individuais” (MENDES, 2004, p. 77 apud 
BARROS, 2016, p. 170)  
 

 Desta forma, depreende-se que a liderança e a maestria da arte da pesca neste 

novo contexto é desafiada a representar a comunidade “junto a um outro mundo, 

complexo e heterogêneo” e a “encontrar pontos de contato e de comunição entres estes 

diferentes mundos”, “essa é a tarefa básica do mediador”, buscar estratégias para reduzir 

as distancias (“gap”) culturais por meio do intercambio cultural, galgando espaços de 

representação dos interesses da comunidade nestas esferas públicas.(VELHO, 2001, p. 

158-159) 

 

4.2 Reuniões de Conselho, a esfera da representação política. 

 As reuniões de Conselho se constituem como o espaço ou lugar que permite a 

comunidade se articular com a esfera estatal e a sociedade civil, através de um canal de 

mediação entre os diversos atores sociais. Entre maio de 2017 a maio de 2018 (as 

reuniões ocorrem trimestralmente), durante a fase empírica desta pesquisa, contatou-se 

que o processo de efetivação do Conselho estaria sendo dificultado pela ausência dos 

Conselheiros, principalmente os Conselheiros Pescadores, e mais ainda em relação aos 

representantes de Piratininga.  Esta situação pode ser um indicativo da desconfiança dos 

pescadores em relação à reciprocidade de suas expectativas e sinaliza o distanciamento 

ainda existente entre a Instituição (Inea) e a Comunidade.  

“Hoje no Brasil nós estamos vivendo uma crise de representatividade 
muito grande, em que o cidadão comum, menos informado, não 
acredita mais em nada, não acredita mais em ninguém. Ele acredita 
apenas nas demandas pessoais dele nos planos pessoais ligado a 
trabalho, saúde, moradia, tudo isso são problemas que o cidadão 
comum que o pescador tem lá, e que ta mais preocupado com isso, 
com o dia-a-dia que outros problemas, outras  mazelas coletivas 
maiores, então isso é preocupante, dificulta muito. Mas acredito que o 

trabalho da Resex, é atrair a população, através da transparência se 
sintam pertencidos ao grupo e recomecem ter a troca.” 
(CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL, Entrevista, 15/03/2018) 

  

 Conforme o relato da Colaboradora da Resex entrevistada, depois do processo 

de formação do conselho, as demandas dos pescadores seguiram proteladas, visto que 

ainda era necessário formular o regimento interno para legitimar o conselho e a gestão 

da Resex.  No entanto, enquanto o conselho foi constituído em meses (data de criação 
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da Resex 30/09/2013 à 17/03/2014 data de homologação do conselho) o regimento 

interno demorou quase um ano (homologado em 26/01/2015 pela Portaria INEA/ 

DIBAP nº 42), prazo considerável devido à maior complexidade do processo.  

“Tardou um ano, nas reuniões que aconteciam. Falavam muito. Não 
os pescadores, sobretudo não pescadores, porque os pescadores 

falavam: bom, se criaram a Resex, vamos resolver logo os problemas 
que temos que são os locais de a pesca de traineira, a pesca turística, 
porque havia muitos peixes, vamos atacar os problemas que 
prejudicam a pesca artesanal. Quando começaram as reuniões, e a 
montar o conselho para o regimento interno, todas as regras eram mais 
fartamente discutidas pelas pessoas da sociedade civil organizada, 
pelas pessoas da UFF, inclusive, do tal e tal e tal, se colocavam muito, 

e as reuniões eram muito extensas. E para o pescador, aquilo era 
totalmente sem importância, porque aquilo que estava sendo tão 
discutido entre as pessoas que não eram pescadores, para mim tirou 
muito o foco de querer resolver esses problemas que já existiam há 
muito tempo. A questão foi que isso, bom, isso tirou a vontade de 
qualquer pescador continuar a participar das reuniões. Tardou um ano 
até que o conselho, até que o regimento interno terminasse, e 
mandavam para o e-mail de todo mundo, cada um tirava… Imagine 

pessoas que, dentro da sociedade civil organizada, surfistas, querendo 
opinar. Isso é humanamente normal, querer contribuir, mas tendo em 
vista que esse conselho tinha sido feito em dois meses, porque claro, 
uma homologação do conselho não significava nada sem o regimento 
interno. Trouxeram um modelo de fora muito extenso, e então como 
não foi tão rápido, se estendeu, se estendeu, e produziu esse 
esvaziamento da reunião”. (MEMBRO COLABORADORA DA 

RESEX, Entrevista, 27/03/2018) 
 

 O que talvez tenha desmotivado os pescadores foi à forma com este processo foi 

conduzido, a não promoção de mecanismos de mobilização a participação e a falta de 

protagonismo refletiu no déficit de representatividade da população tradicional no 

conselho, pois os pescadores não enxergavam nos debates suas necessidades segundo 

sua realidade o que contribui para o afastamento das representações da comunidade no 

conselho, comprometendo a legitimidade do próprio regimento. 

 

Acho que tem uma coisa obviamente que, imagino assim, a posição é 

toda positiva, tentando aportar positivamente para o setor da pesca 
artesanal, mas acho que as instituições não estão preparadas para 

entender o manejo, que é se abrir para o diálogo e não somente sentar 
ali o pescador para que escute. Tem que incorporar o conhecimento e 
as opiniões deles, e acho que isso falta muito entender, tanto das 
instituições aí dentro, quanto do pescador mesmo, porque ele mesmo 
ainda acha que o oficial sabe mais, o gestor sabe mais, o Inea sabe 
mais. Essa ideia do manejo, que seria mais efetiva, não está sendo 
compreendida na verdade pelas instituições. Então, no regimento, não 
se sabia o que estava passando o pescador, se estava ou não passando 

mal, ou precisavam ter um ordenamento para ele. (MEMBRO 
COLABORADORA, Entrevista, 27/03/2018) 
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 Segundo o Artigo 3º do Regimento Interno, o tempo do mandato dos 

conselheiros da Resex Marinha de Itaipu é de dois anos renovável por igual período. O 

Conselho da Resex foi renovado
84

 automaticamente devido à mudança do gestor e 

consequentemente, da forma de gestão. 

“É, mas prorrogáveis por mais dois anos com as mesmas instituições, 
mas como houve essa mudança de.. Como a Resex ressona essa 
mudança de gestão e nesse período a gente passou por esse problema 
dentro do governo do estado né, que a gente teve cota de combustível 
diminuída, perdeu vários servidores que nos ajudavam lá dentro da 

sede, aqui na ponta também perdemos vários guarda parques. A Resex 
perdeu 100 % dos guardas parques, ela tinha um e perdeu... Né, então 
a gente ta nesse processo aí de conversa com essa pessoa que assumiu 
lá o serviço de dialogo social pra, que mudou de nome né? Não é mais 
serviço de dialogo social. É um outro nome que eu não consigo 
guardar ainda, né, então estamos aguardando o acordo de gestão, 
estamos pra iniciar as idas ao campo pra iniciar o cadastramento, né, 

na verdade a nossa vontade é, nós precisamos adquirir uma tenda pra 
ter uma pessoa na praia pra fazer esse trabalho. A gente conseguir 
adquirir a tenda, ta conseguindo a pessoa né, que será um guarda 
parque e... Vai lá, me ajuda aí.” (CONSELHEIRO 
REPRESENTANTE DO INEA, Entrevista, 09/04/2018) 

 

 Portanto, a renovação do Conselho em 2015 baseou-se em um colegiado que já 

não possuía um caráter representativo devida ausência da participação de muitos 

conselheiros, o que acabou refletindo na legitimidade da Resex devido ao 

distanciamento ainda maior entre os pescadores e a esfera do conselho. Ao manter o 

mesmo quadro de representação, a insatisfação dos pescadores em relação ao 

atendimento de suas demandas foi agravada, contribuindo para que os pescadores 

centralizassem as representações políticas nos mesmos atores que costumeiramente já 

são lideranças políticas, mas que devido ao arranjo das artes de pesca no conselho não 

podem responder por todas as situações colocadas. 

 A não participação dos conselheiros nas reuniões pode ser atribuída à falta de 

mobilização e conscientização dos papéis de que cada tema e categoria representados 

por instituições, artes de pesca e seus respectivos representante, assim como a ausência 

de uma relação mais face to face, próxima e fidedigna aos objetivos da Resex.  
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 O mandato dos conselheiros não foi acompanhado dos tramites legais previstos no Regimento Interno 

da Resex. Conforme o Capítulo VII (da perda de mandato), o Artigo 31° determina que a ausência do 

conselheiro em 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 4 ordinárias alternadas sem justificativa implicaria 

em sua exclusão, a partir da deliberação e resolução do próprio conselho, no qual quando efetivo de ato, 

segundo Artigo 33°,  Parágrafo Único, a instituição membro que teve seu membro excluído teria o prazo 

de 30 dias após a notificação para encaminhar uma nova indicação de representação, o que pelos dados da 

pesquisa empírica não procedeu. 
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“Triste... para falar a verdade, oh Michelle, eu acho que a uma reunião 
de conselho hoje em dia tá assim, como é que eu vou te explicar, tá 
mais para constar, mais para sair em foto, para falar que tá 
acontecendo, porque para resolver os problemas realmente, eu não 
estou vendo esse pique não. Só faz a reunião do conselho porque tem 
que fazer. O problema está na gestão do Inea ... no Inea .. Inclusive o 

Inea agora o gestor antigamente ele tomava conta daqui, como de 
outro lugar também, outra reserva. Agora, ele só exclusivamente 
daqui. Ai eu pergunto para você? Quanto tempo faz o gestor não mete 
o pé aqui? Aqui na Praia de Itaipu...que não está aqui com o pé na 
areia como você tá? Olha vai fazer quase um ano já, só para você ter 
uma ideia. Aí fica difícil meu amor, fica difícil.” (CONSELHEIRO 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS MORADORES 

DE ITAIPU, Entrevista, 12/03/2018) 
 
“A Resex tem que se mostrar mais pessoa, sabe?! Os gestores da 
Resex têm que se mostrar mais seres humanos. Eles estão muito ainda 
em cima de um palco, de um palanque, gosto muito deles, entendo a 
parte pessoal deles.  É uma questão de tempo, de organização, falta de 
verba também, que a gente sabe como é que tá o Estado, então assim, 

não tem recurso humano, não tem recurso financeiro, não tem recurso 
humano pra trocar uma lâmpada. Aí você quer que a pessoa vai na 
praia todo dia conversar com pescador. Com que carro? Com que 
gasolina? Assim, eu como Estado compreendo totalmente a posição 
do Inea hoje, essa falta, os cara ali no face to face dividindo a praia, 
eles não tem uma pessoa pra ir lá, aí o  gestor tem que fazer tudo além 
do que já faz, ir na praia conversar todo o dia com o pescador. 
Entendo a dificuldade [...] eles tentam, posição pessoal é que eu vejo 

sim eles quererem e tentarem, não é falta de querer não. A instituição 
pode até dizer, os pescadores ás vezes vão lá e protestam, que eles não 
querem. Mas o meu ponto de vista, que tô lá sempre é que eles tentam, 
querem e não tem condição mesmo.” (CONSELHEIRA 
REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO DO ESTADO, 
Entrevista, 23/03/2018) 
 

 

 Durante as entrevista foram constadas, mudanças estruturais relativas 

principalmente à forma como as reuniões eram convocadas anteriormente, e como são 

atualmente. Segundo relatos, a princípio durante a primeira gestão havia uma relação 

mais próxima e a convocação era feita muitas vezes na praia, em visitas aos órgãos 

públicos, etc. Na segunda gestão, as reuniões são convocadas via email, dos quais 

muitos estão desativados (seja por troca de email dos representantes ou mesmo pela 

mudança de representação), na prática esta ferramenta não é reconhecida pelos 

conselheiros pescadores para esta finalidade.  

“Como que acontece as coisas... porque eu informei duas vezes meu e-
mail, troquei de e-mail, porque não estavam me informando as datas. 
Eles têm meu telefone. [..] Não, não recebo. Eu tinha um outro e-mail, 
eu troquei a senha porque pediram para eu trocar pro Hotmail. Aí 
troquei, e esqueci. Ai, eu criei o outro. Já levei ao conhecimento deles  

o novo e-mail, mas igual. Eles têm o meu telefone. Podiam mandar 
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um ZAP, mandar uma mensagem. Fico às cegas. No começo, 
pregavam na porta lá, na porta acolá, na porta da Colônia.” 
(CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, 
entrevista 11.04.18) 
 
“ Não, fiquei sabendo por alto que ia ser lá na Igreja de São Sebastião. 

Depois me disseram que seria no museu, depois disse que ia ser no 
Chico Bóia, eu disse ‘’vocês sabem onde moro, tem meu endereço, a 
hora que vocês cismar de me avisar.’’ (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DE PIRATININGA, Entrevista, 23/03/2018) 
 
“Eu não sei, eu não vejo. Vejo assim, pescador não tem e-mail. Tudo 
sai por e-mail aí assim você não sabe de nada. Comunicação. Eu acho 

que a gente está eu não sei, tudo mais é na Resex é questão da Serra 
da Tiririca. Eles se preocupam muito com a questão da serra e não do 
mar, entendeu?” (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DAS COMUNIDADES LOCAIS, Entrevista, 
06/04/2018) 
 

 O que não significa que eles estão aquém da informatização, embora realmente 

muitos não se interessem por esta via de comunicação, o próprio WhatsApp  é uma 

ferramenta usada por eles na formação de redes, como o GT Identidade Resex Itaipu, ou 

ainda o GAPI, Grupo de Amigos e Pescadores de Itaipu que tem por objetivo aproximar 

pessoas reconhecidas pela comunidade como parceiros, que a partir da valorização das 

relações de amizade promove confraternizações e a integração sociocultural entre os 

membros. 

... “e essas plataformas web ajudam muito nisso. Hoje eu tenho aqui 
vários pescadores numa plataforma web no meu celular e que eu 
posso mandar uma informação no grupo e ter certeza que eles estão 
lendo, eu vejo eles lendo, sei que eles leram eu abordo o assunto na 
outra reunião e eu vejo que os que leram já me dão feedback sobre 

aquilo, então é importante acabar com a desinformação, o maior 
problema entre os pescadores é  a desinformação.” (CONSELHEIRO 
REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, 
Entrevista, 15/03/2018) 
 

 Na verdade, a questão é ainda mais subjetiva, pelos dados levantados existem 

outros tempos e espaços que estão enraizados no valor que é dado a certas cerimônias. 

Como, por exemplo, os pescadores mais experientes valorizam ser convocados 

pessoalmente, ou aqueles que precisam de ajuda para mobilidade dão grande 

significância as caronas, a alternância dos locais de reunião entre Piratininga e Itaipu 

também contribui para o sentimento de pertencimento, a ausência de confraternizações 

promovidas pela Resex no intuito de promover encontros entre os pescadores e os 

conselheiros é da mesma forma uma das questões levantadas pelo grupo. A importância 

que há na relação próxima da gestão com os pescadores envolve a participação em suas 
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atividades, em seu cotidiano, e conduz a compreensão de suas verdadeiras necessidades 

e da mesma forma permite aos pescadores uma maior aproximação com a gestão e a 

compreensão das necessidades do gestor e das falhas de sua instituição. 

“... as coisas que ele precisa saber também é isso..vim pra cá e ir 
pescar.”Você me leva pra ir pescar com você?” “Ta bom eu 

levo”..uma vez por semana tem que sair pra pescar, uma vez por 
semana em Itaipu, uma vez por semana em Piratininga. Pô o 
conselheiro foi junto, fizemos isso, fizemos aquilo, o cara gestor da 
reserva  ta aqui,ta junto com a gente,é parceiro nosso. Então se ele é 
conselheiro  da reserva, conselheiro do pescador. Mas não,  ele é o 
policial, o delegado,  o coronel dos pescadores, ele não entendeu ainda 
qual é a função dele. O problema dele é esse.” (CONSELHEIRO 

PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS 
PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 

 

“Primeiro um gestor não manda por e-mail o convite, ele esquece que 

60% dos conselheiros pescador não tem e-mail. Uma boa parte não 

tem condução própria, precisa pegar 2 ônibus pra chegar até aqui. 
Mora há 6 quilômetros, mas precisa pegar 2 ônibus.Andar aí 20 
quilômetro pra chegar , pegando 2 ônibus, 6 quilômetros  pelo mar,é 
as praias, mas as praias hoje tão interrompida .Então gente ta tendo 
essa dificuldade  e ele não percebeu isso ainda.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS 
PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 

 

 A relação mais próxima também reflete na compreensão das dinâmicas 

diferenciadas de cada arte da pesca, dos seus horários, custos, logísticas, perspectivas, 

deficiências e soluções. Essas percepções refletem inclusive na melhor organização das 

reuniões dos conselhos, desde os melhores horários, questão problemática já que cada 

arte tem seus ritmos que não se resumem a pesca em si, mas em dinâmicas como 

comercialização do pescado, manutenção e acondicionamento do material, etc. 

“Quando foi ainda para começar a criar a reserva para o pescador de 

rede, entra cedo e sai cedo, pega o peixe dele e vai para casa. O 
pescador de linha, ele entra de manhã junto com pescador de rede, 
mas ele só retorna meio dia uma hora.. E ele fica porque meio dia uma 

hora todo mundo quer comprar o peixe. Quer o peixe cedo para poder 
revender ainda no mesmo dia. O pescador de linha ele fica aí na praia 
ou senão pega vai entregar onde tem encomenda. É assim que vive o 
pescador de linha. Eu não vejo eles dar uma chance de eu participar. E 
foi conversado isso. Aí eles falaram: não, que a gente vai arrumar, que 
fica bom para todo mundo. Mas, na verdade, não ficou. Reunião uma 
hora da tarde, duas horas da tarde, não é bom para mim. Então que 

faça assim às 6 horas da tarde. Eu quero ver. Se fizer 6 horas, aí não 
vão conseguir trazer pescador de rede que já está dormindo. Quer 
dizer vai ter que existir um jeito, eu não consigo dar minha opinião 
quando eu participo. Eu dou opinião, mas eles: ah, vamos botar em 
pauta. Vai botar em lá na próxima reunião. Aí, na próxima reunião, eu 
não tenho como estar presente porque o assunto já morreu. A reserva 
eu achei que ia vim para melhorar. Não estou vendo solução. Por 
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enquanto, não. Tá cada vez pior. Estão cobrando mais da gente do que 
de fora.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DE 
ITAIPU, Entrevista 11.04.18) 

 

 Outro questionamento que os pescadores realizam em relação às reuniões de 

conselho refere-se às pautas, que são enviadas no email de convocação das reuniões. 

Segundo os pescadores as pautas não atende as suas urgências, estas colocações foram 

realizadas em várias reuniões analisadas nesta pesquisa, e o gestor sempre rebate 

dizendo que está aberto à revisão das pautas. Na verdade, quando os pescadores 

contestam a pauta, eles estão questionando à ausência de debate com a comunidade das 

suas prioridades no planejamento das ações da Resex, que desde a sua instauração até o 

principio deste ano de pesquisa continuavam a ser postergadas pela gestão. 

“A pauta não atende, a pauta vem falar sobre poluição do mundo, não 
me interessa poluição do mundo. A ilha de lixo que no oceano, hoje 
interessa muito pra mim, mas a gente não vai resolver, pra  diminuir 
aquele lixo a gente vai que tirar o lixo da praia de Itaipu . Se a gente 
pensar , nenhuma praia vai ter  mais lixo, com certeza aquela ilha lá 
vai acabar.” (CONSELHEIRO PESCADOR REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 

28/03/2018) 
 
“Então assim, ata e pauta são coisas fantásticas, acho que funcionam 
muito bem, todo mundo tem contato. Agora pescador não usa e-mail, 
pescador não vai ler ata, alguns até leem , fico surpresa que ás vezes 
eles botam colocações lá na ata, mas a grande maioria não. A 
estratégia talvez de chamá-los, de pedir pauta, é uma estratégia que 

tem que ser modificada, como eu não sei, tem algumas sugestões aí, 
mas aceitamos mais sugestões, porque não tem ainda uma resposta 
eficiente, se não estaria cheio.” (CONSELHEIRA 
REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO DO ESTADO, 
Entrevista, 23/03/2018) 
  

 A percepção dos pescadores em relação ao atendimento de suas demandas 

também pode ser considerada um dos fatores que provocam o esvaziamento das 

reuniões e impactam na representatividade política da comunidade. Devido ao contexto 

da representação política dos pescadores e de formação do conselho, os conselheiros 

tendem a se afastar das reuniões e a participarem somente quando algum assunto na 

pauta for de interesse próprio, atitude que reverbera na comunidade.  

“Infelizmente acho que os próprios líderes das organizações tinham 
que prezar isso ter mais participação do grupo social, de qualquer 

classe né? Acho que todo mundo tem que cumprir com seu dever 
também, seu dever como sócio, na sua categoria, do seu contexto 
comunitário, que cobrar é muito ficar na zona de conforto, cobrando é 
muito fácil. Agora, você atuar também, requer que você se intere em 
todos esses conceitos de dever e direito.” (CONSELHEIRO 
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PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 
19/03/2018) 

 

 Logo, a participação nas reuniões de conselho se resumiu aos mesmos atores que 

participaram do processo de criação da Resex ou a outros conselheiros que derivam de 

trajetórias que os motivam a participar independentemente dos seus interesses pessoais, 

e ainda os representantes dos órgãos públicos e da sociedade civil. De certa forma, a 

confiança da comunidade nestas lideranças acaba por terceirizar a participação de 

muitos dos conselheiros e, por conseguinte, afastam a população em geral das arenas de 

debate público, este comportamento é compreendido como free-rider ou carona 

(OLSON 1971), quando os indivíduos tendem a inação por desacreditarem ou 

desconfiarem dos processos políticos, se abstraindo da participação sem se preocupar 

com os resultados.  

 Este tipo de conduta repercute no enfraquecimento das relações de reciprocidade 

e neutraliza as ações coletivas em prol do bem comum. Outro resultado desta inação é 

que a falta de participação acaba sobrecarregando os Conselheiros mais atuantes, que 

por muitas vezes respondem por artes de pesca que embora conheçam não se sentem a 

vontade de representar, por respeito às particularidades e necessidades de cada arte, 

assim como aos seus representantes. Devido a esta situação os conselheiros pescadores 

mais atuantes relatam sofrer represálias políticas e até mesmo sociais dos próprios 

companheiros que subtendem sua participação ou comprometimento com alguma 

intenção de arranjo político ou econômico. 

“Me mostra um lado positivo ... é só aporrinhação, é só um problema, 
é só inimizade que você arruma, aqui na praia você só arruma 
inimizade. Todo mundo te odeia ... te odeia..olha lá o fiscal do Inea 
dedo-duro, cagoete..só isso. Não  tem positivo não, é só negativo. É 

porque eles veem a gente junto com as pessoas o tempo todo eles 
pensam que a gente passa informações deles...mas para pressionar 
para proibir os pescadores de tudo, do que fiscalizar realmente o que 
deve ser fiscalizado ..esse que é o problema.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS 
MORADORES DE ITAIPU, Entrevista, 12/03/2018) 
 
“Porque quem chega para fazer e às vezes tá bem assim, na boa, é 

criticado também. Não dá para entender isso. E as pessoas não 
participam e criticam. Esse é o grande problema. Então, eu não posso 
criticar uma coisa que eu não estou ajudando, que eu não estou 
participando.” (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, 
Entrevista, 06/04/2018) 
 



174 
 

 

“Então assim, acho que os pescadores têm que trabalhar, eles tem que 
ganhar o ganha pão deles, e ás vezes eles também não conseguem ir, 
ou se desanimam de ir, isso pra mim é a maior perda que tem no 
conselho hoje, é a falta de participação, a gente precisa dessas 
informações, dessas pessoas falando, e não tem, e aí acontece o que? 
Engata tudo. Por que acontece? A pessoa que fala sobre isso, não tá 

aqui, fica engatado. (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO 
PODER PÚBLICO DO ESTADO, Entrevista, 23/03/2018) 
 

 Atualmente, depois de um passado ligado a ditadura militar, a maioria das 

organizações ou coletivos “pulverizam a liderança em várias pessoas que atuam como 

facilitadores e não como líderes” no intuito de descentralizar as ações, a partir da ideia 

de corresponsabilidade entre todos os integrantes, e ao mesmo descentralizar as reações 

adversas. (BARROS, 2016, p. 165) A função dos Conselheiros Representantes dos 

Órgãos Públicos é atuar conjuntamente ao Conselho da Resex na identificação das 

demandas que suas instituições podem contribuir com soluções que deverão ser 

deliberadas conforme o entendimento dos Conselheiros Pescadores, promovendo não 

apenas o intercâmbio de conhecimentos como também soluções adequadas às realidades 

da população segundo sua perspectiva de cultura e de urgências.  

 Os Conselhos Deliberativos podem ser compreendidos como uma rede de 

política, “composta pelos interesses dos diversos atores envolvidos” e suas 

especialidades. Neste sentido, redes de políticas são “formadas pela confluência e 

superposição conflituosa de comunidades de políticas existentes fora e dentro do 

Governo” (WALT, 1994, p.110-111), compreendidas como arenas de decisão, nas quais 

as comunidades participam “tentado influenciar a formulação de políticas e seus 

resultados”. (CÔRTES, 2009, p. 33)  

 Quando a comunidade de política provoca e acessa essa rede, as diversidades 

destas especificidades movem-se de dentro para fora das arenas públicas, compondo 

políticas públicas que agregam diferentes visões, um exemplo deste movimento foi o 

Grupo de Trabalho criado para a elaboração do Acordo de Gestão. Segundo o relato 

Conselheiro Representante do Inea, que acompanhou desde o início as reuniões do 

Grupo de Trabalho criado para a formulação do Acordo, um processo que durou 

aproximadamente dois anos, e foi coordenado a princípio pelo Conselheiro 

Representante da Academia e depois pelo Conselheiro Pescador Representante da 

Sociedade Civil dos Moradores de Itaipu, que apesar das críticas de alguns atores foi um 

trabalho que resultou das parcerias entre os Conselheiros.  

“E demos continuidade ao trabalho do colega que saiu, ele tinha 

iniciado, quer dizer a última reunião havia provocado ou havia 
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mencionado o próximo passo que seria a construção do documento 
intitulado acordo de gestão, mas não, ele não tinha, ele não me 
reportou que havia tido alguma reunião com relação a isso, alguma 
reunião do grupo de trabalho né, tinha sido estabelecido no conselho, 
no âmbito do conselho. E logo que eu assumi eu comecei a participar 
dessas reuniões do GT que tinha o nome de GT de Monitoramento. 

Esse GT trabalhou em aproximadamente por dois anos, sessenta 
reuniões, aí... Aí eu te falo sessenta reuniões...” (CONSELHEIRO 
REPRESENTANTE DO INEA, Entrevista, 09/04/2018) 
 
“Nós assumimos um grupo de trabalho, a 6 mãos, e a 2 instituições, 
junto com os pescadores artesanais, junto com os surfistas, junto com 
todos os conselheiros, montamos esse grupo de trabalho pra identificar 

quais os grandes problemas. Foi identificados 7 grandes problemas 
dentro da Resex, e a partir dos 7 grandes problemas nós fizemos a  
minuta do acordo de gestão, então pros pescadores, identificaram qual 
os problemas junto com os outros conselheiros, aí entra esporte, 
IPHAN,  estudiosos da UFF, que sempre participava, enfim, vários 
órgãos, e a gente discutindo sempre com os pescadores os 7 problemas 
prioritários e identificamos esses problemas. E foi aí que a gente 

começou a fazer nosso acordo de gestão em cima desses problemas.” 
(CONSELHEIROS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL, Entrevista, 15/03/2018) 
 
“a gente criou um acordo de gestão rapidamente. Assim, muito bem 
trabalhado, não foi uma coisa escrita, não foi em tempo recorde que 
escreveu de qualquer jeito, muito bem debatido, as pessoas colocaram 
seu ponto de vista. Assim, muito bem trabalhado, não foi uma coisa 

escrita, não foi em tempo recorde que escreveu de qualquer jeito, 
muito bem debatido, as pessoas colocaram seu ponto de vista.” 
(CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO DO 
ESTADO, Entrevista, 23/03/2018) 
 
  

  O grupo de trabalho para a formulação do Acordo inicialmente foi denominado 

de Fiscalização e posteriormente de Monitoramento, o que sinaliza que houve uma 

mudança de perspectiva da gestão no decorrer destas reuniões, de uma proposta a 

princípio conservacionista, de exclusão e proibição, para uma segunda proposta mais 

voltada aos princípios do socioambientalismo e de regulamentação dos usos.  

“Po cara, para te falar a verdade eu acho assim que é... nós fizemos 
um trabalho bonito, fazemos o acordo de gestão em tempo recorde, é 
eu acho que deu para atender assim a maioria... a grande maioria...  Eu 
acho que deu para atender porque a maioria das Reservas exclui a 
pescaria amadora e nós não excluímos. exclui pescaria de mergulho, 

nós não excluímos, nós tentamos  assim englobar ao máximo de 
componentes possível. Mas, infelizmente, voltando ao relato de novo, 
o Inea tá com freio de mão puxado, tá até hoje enrolando esse 
negócio, tá demorando quase que mais tempo para  passar pelo crivo 
do Inea do que para  fazer todo o acordo de gestão que está lá até hoje. 
Por exemplo, está esperando agora que o crivo do Inea assine o acordo 
de gestão.  Nós já mandamos para lá. Aquele acordo de gestão que nós 

ficamos todos estes anos fazendo preparando e mandamos para lá.  
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Agora estamos esperando o crivo do Inea assinar  para fazer valer 
aquelas leis, para quê ? Para o rapaz do Inea,  o gestor, possa atuar aí 
no mar com barco fiscalizando” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS MORADORES 
DE ITAIPU, Entrevista, 12/03/2018) 

 

 Em 17/08/2017, em reunião do Conselho Deliberativo, o Acordo de Gestão foi 

apresentado, aprovado pelos Conselheiros e encaminhado ao setor Jurídico da DIBAPE.  

Este documento foi elaborado a partir de um de Grupo de Trabalho que construiu 

normas e regras, em consonância com a Lei, segundo a perspectiva dos Conselheiros 

Pescadores Artesanais que se dispuseram a colaborar, com contribuição dos 

Conselheiros da Sociedade Civil, principalmente os Conselheiros Pescadores 

Representantes dos Moradores e dos Pescadores de Itaipu e dos Representantes do 

Esporte Turismo e Lazer, assim como dos Órgãos Públicos, principalmente a 

Conselheira Representante do Poder Público Estadual, o Conselheiro Representante do 

Poder Público Municipal e o Conselheiro Representante da Academia e seus membros. 

Desta forma, foram listadas regras e normas para o uso dos recursos naturais e 

pesqueiros aos frequentadores da praia, desportistas, moradores da região e, 

principalmente, os pescadores amadores ou profissionais com a finalidade de que estes 

atores reconheçam quais de suas atividades foram viabilizadas ou regradas de forma a 

não alterar a dinâmica artesanal da pesca na região. Ao mesmo tempo com a 

publitização deste documento, o Inea passa a estar apto para fiscalizar a área baseando-

se neste Acordo regido pelo conhecimento dos pescadores artesanais, o que trará maior 

legitimidade a Reserva e ao mesmo tempo visibilidade institucional na localidade. 
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Foto 13 – Reunião de Conselho e apresentação e revisão do Acordo de Pesca (Salão Paroquial da Igreja 

São Sebastião em Itaipu, 17/08/2017) 

Foto 14- Revisão do Acordo de Pesca, fala de um dos Conselheiros, um dos pescadores mais antigos, 

mestre e representante da pesca de arrastão. (Salão Paroquial da Igreja São Sebastião em Itaipu, 

17/08/2017) 



178 
 

 

 

 Segundo a orientação do Inea, o próximo passo institucional para a efetivação da 

Reserva vem a ser o Cadastro de Pescadores, pois depois de aprovado o Acordo 

demandará que sejam definidos os pescadores compreendidos como artesanais 

tradicionais pertencentes à Comunidade Tradicional de Pescadores de Itaipu e de 

Piratininga. Conforme o diálogo entre os gestores do Inea, esta etapa é vista como 

fundamental a efetividade do Acordo de Gestão, pois identificará os beneficiários da 

Resex, mas ao mesmo tempo deflagra a ausência de infraestrutura e de corpo técnico, 

vista no capítulo 1 -1.3, e a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar como 

profissionais especializados que viabilizariam este processo. 

“CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO INEA: Porque tem os 

espaços né, foi criada a unidade, foi instituído o conselho, foi 
construído o regimento interno, o próximo passo seria o acordo de 
gestão, o próximo passo poderá ser, deverá ser o plano de manejo. 
GESTOR 2: Não, o  Cadastro de pescadores. Conselheiro 
Representante do Inea: Ah não, não, não. Dentro do acordo de gestão 
tá o cadastro né? GESTOR 2: Sim. CONSELHEIRO 
REPRESENTANTE DO INEA: Porque o acordo de gestão só passa a 
funcionar se eu souber quem é quem. Se não tiver cadastro... Gestor 2: 

Então, cadastro a gente identifica como mais um passo... . Conselheiro 
Representante do Inea:  É o cara crachá e cada etapa dessa, e cada 
etapa dessa você tem que se estrutura, por exemplo, como é que eu 
vou fazer o castro de pescadores? Eles vão vim aqui na sede? Sabe 
quando? Nunca. Eu tenho que fazer isso lá. Como é que eu faço isso lá 
se eu tenho que tá aqui, se eu tenho que tá no Rio de Janeiro, se eu 
tenho que tá.... GESTOR 2: E essa história do cadastro é mais ou 

menos como a história da criação da unidade de conservação. O ideal 
é que haja gente especializada nisso, pra conseguir criar um canal de 
comunicação dos pescadores, tanto das unidades de, diretamente 
beneficiárias.” (Entrevista, 09/04/2018) 

 

 A partir dos dados levantados na fase empírica desta pesquisa constatou-se que o 

Cadastro de Pescadores depois de efetuado, pode representar a diminuição dos fluxos da 

contrainformação e promover a inclusão por meio da participação social dos pescadores 

artesanais, que ainda não se sentem pertencentes à Resex, substituindo a sensação de 

exclusão por de pertencimento. E, para aqueles que não forem contemplados, este 

processo provocará a necessidade de se elevar o debate e a uma esfera maior decisão e 

debate dos órgãos gestores e regulamentadores da pesca no Município de Niterói e no 

Estado do Rio de Janeiro, isto é trazer para a norma através da regularização os conflitos 

de uso dos recursos pesqueiros. 

“Quem vai definir quem é tradicional, artesanal tradicional é o 
conselho... e tem mais uma coisa na história do cadastro né que é mais 
ou menos o que você ta pesquisando aí né. Em que momento que as 



179 
 

 

pessoas se identificam realmente como beneficiários da Resex e 
entendem o que é a Resex, porque que ele tem um status de 
beneficiário, porque outro tem status um pouco menos...” 
(CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO INEA, Entrevista, 
09/04/2018) 

 

  Embora, se reconheça que este processo pode ser compreendido como 

complicado, visto que demandará uma metodologia de autodeterminação da 

comunidade, que por meio dos Pescadores Conselheiros irão reconhecer entre eles, 

aqueles indivíduos que serão considerados pescadores profissionais artesanais 

tradicionais de Itaipu e de Piratininga. Para esta finalidade, o Conselho deve estar 

efetivamente atuante, comprometido e constituído por lideranças reconhecidas pelos 

padrões de representação política das atividades de pesca e socioculturais de ambas as 

comunidades. Acredita-se que a demora na realização do cadastro contribua ainda mais 

para a rede de contrainformações e para a fragilidade da institucionalização da Resex, 

que até hoje tem sua legitimidade questionada pela Colônia Z7. 

   Segundo o relato do Conselheiro Representante do Órgão Gestor havia somente 

uma funcionária encarregada no INEA da renovação dos conselhos das unidades de 

conservação que faleceu no final do ano de 2017. Devido ao quadro restrito de 

funcionários com capacitação na área social, até abril deste ano, a função do diálogo 

social ainda estava em aberto, resultando no acúmulo de vários processos de renovação 

de conselho. Todavia, em maio a vaga foi ocupada e na última reunião de Conselho 

também em maio, foram distribuídas cartas de intenção aos Conselheiros presentes para 

serem distribuídos àqueles que queiram se candidatar ao Conselho, entregues na última 

reunião do dia 03/07/2018, data que também foi apresentada a proposta de ficha de 

cadastro dos pescadores artesanais tradicionais de Itaipu. O gestor acredita que a 

renovação de Conselho “pode ser um instrumento de “start” para a aproximação e trazer 

os agentes antigos e novos agentes a participar das reuniões”. (CONSELHEIRO 

REPRESENTANTE DO INEA, Entrevista, 09/04/2018). 

 

 4.3 Percepções e Expectativas 

 Durante a fase empírica desta pesquisa foi questionado aos entrevistados qual 

seria o conselho ideal e quais seriam suas expectativas para o futuro da Resex. Segundo 

os relatos dos conselheiros entrevistados, os membros que atualmente estão no 

Conselho (as Instituições e as Artes de Pesca) são considerados satisfatórios em relação 

à representatividade dos interesses da comunidade de Itaipu e de Piratininga. A 
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problemática apontada por eles relaciona-se à percepção da ausência de participação ou 

de envolvimento dos atores representantes destas Instituições e Artes em relação ao seu 

papel, enquanto representante político dos interesses da comunidade acrescida à 

insuficiência por parte do Inea de provocar a participação destes indivíduos no 

Conselho. 

“Eu acredito que o conselho precisa melhorar em vários aspectos, mas 
que a gente tá caminhando num objetivo comum, acredito que a gente 

tá num caminho certo. Precisamos de mais pessoas envolvidas com o 
tema, com conhecimento técnico, com conhecimento tradicional da 
população local e criar um plano de trabalho com suas metas, 
precisamos deste tipo de perfil, pessoas que concretizam políticas 
públicas e que tenham noção delas: Não, acredito que nós não estamos 
num mundo ideal ainda, mas  que estamos caminhando pra ele. 
Estamos caminhando pra evolução, estamos evoluindo.” 

(CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL, Entrevista, 15/03/2018) 
 
“Acho que só falta uma coisa, acho que os conselheiros deviam mudar 
em nada, acho que eles só têm que tá lá, todo mundo da Resex, só 
isso, só presença. Só! Porque assim os que estão são fantásticos, que 
estão lá, os que não estão mais está se adequando na maioria das 
vezes, mas tá lá, e assim é só a presença, só. Porque eu vejo um 

conselho fantasticamente funcionando bem, não tem muito pra aonde 
a gente correr.” (CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO PODER 
PÚBLICO DO ESTADO, Entrevista, 23/03/2018) 
 

 Em relação às expectativas para o futuro os entrevistados relataram a 

necessidade de organização dos representantes em relação às demandas da Resex, 

alguns dos entrevistados ainda não haviam compreendido que sua instituição no 

Conselho também atua como cogestora podendo contribuir com projetos e soluções das 

necessidades demandadas pela comunidade pesqueira da Resex.  

“Mas acho que a gente pode fazer isso sim, o papel do museu é esse, 
trabalhar pra uma estruturação, trabalhar pro fortalecimento da Resex, 
a partir da parte cultural. Acho que a Resex podia apoiar a marejada, 
devia ter eventos periódicos e que não são eventos que demandam 
dinheiro são eventos que demandam articulação, porque a gente aqui 
no museu a gente não tem dinheiro nenhum, a gente não é nem 
unidade de história dentro do IBRAM, não tem dinheiro, a gente não 

lida com dinheiro aqui, mas a gente consegue fazer, por exemplo, 
como fez o ano passado que a gente fez pros 40 anos do museu, uma 
corrida de canoa que foi lindo e que foi incrível, e que as pessoas 
ficaram super estimuladas. Com a parceria com a UFRJ a gente 
consegue trazer oficinas aqui pra praia, trazer gente, envolver” 
(CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO DO 
PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL, Entrevista, 19/03/2018) 

 
“A gente até conversa, né?! Mas não assim, já fizemos algumas 
reuniões, mas ultimamente como não tá sendo, agente não tá 
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considerando mais essas reuniões de um tempo pra cá, de 2 anos pra 
cá piorou muito, a gente não tem se organizado, uma reunião pra 
discutir o que a gente quer  é difícil, as vezes a gente conversa mas 
sem uma formalidade, sem essa coisa de reunião. A gente votava 
junto, os pescadores juntos, a gente sempre tava conversando,  e a 
demanda a gente ficava sabendo e a gente levava pro conselho, 

inclusive coloquei algumas demandas pra colocar em pauta. 
(Entrevistadora: E ao contrário? Levar as demandas do conselho para 
a Associação?)  Não, isso a gente nunca pensou... (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS 
PESCADORES DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 
 
“É, as pessoas deveriam representar instituições ao invés de 

representar eles próprios, a partir do momento em que eles 
representam instituições eles tem que trazer as demandas das 
instituições pra dentro do conselho e depois dar um retorno pra elas. É 
assim que é feito?” (GESTOR 2, Entrevista, 09/04/2018) 
 

 A desunião entre os pescadores de Itaipu e de Piratininga foi apontada pelos 

entrevistados como uma de suas frustrações em relação às suas expectativas no futuro. 

Na fase empírica desta pesquisa constatou-se que as associações depois da formação da 

Resex perderam representatividade, muitas não se reúnem mais e outras não 

formalizaram sequer seu processo de regularização. 

“Hoje infelizmente, tá assim como é que eu vou te explicar? Tá de 
pernas bambas. Porque só existe... na real não existe. Não está 
registrado ainda, não registraram lá, por que ATA tem que ser 
renovada. Então eles, eu peguei... eu cheguei a contribuir 
financeiramente (porque para registrar tem que pagar) cheguei a 
contribuir financeiramente... oh pega aqui para ir lá registrar, mas para 

ir registrar precisa acho que de 3 pessoas da diretoria para ir lá 
registrar, e a dificuldade para você reunir 3 pessoas da diretoria para ir 
lá... aí  tá sem registro até hoje. Aí sinceramente, eu puxei o freio de 
mão... puxei o freio de mão, tô desanimado, tô desanimado mesmo 
..mesmo Michelle... eu tô muito desanimado.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS 
MORADORES DE ITAIPU, Entrevista, 12/03/2018) 

 

“Hoje tá muito fraco, a maioria não quer discutir, quer ser conselheiro 
só pra dizer que é conselheiro da Resex, e não entende que a reserva é 
tipo uma cooperativa, a reserva é pra todos e alguns conselheiros 
acharam que como conselheiro teria vantagem, ele não pensa no 

coletivo, e o pescador ele não é um como um lavrador que pensa na 
coletividade, o outro pescador é um adversário do outro pescador, 
todos são adversários uns dos outros.” (CONSELHEIRO PESCADOR 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DOS PESCADORES 
DE ITAIPU, Entrevista, 28/03/2018) 
 
 
“Pra te dizer a verdade aqui não existe coisas mais útil por causa da 

desunião daqui de Itaipu, pouco lugares é desunido igual a isso aqui. 
Aqui existe muita desunião do próprio pescador. Isso ai é pra dizer a 
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verdade pra você. Se não estiver melhor, o culpado é o próprio 
pescador que não se une. Nestes pontos não, é unido? Não é unido. 
Então isso é um grande defeito conforme esta passagem toda que eu te 
falei da dificuldade, da escassez... do profissionalismo, tá entendendo? 
Se fossem mais unidos estariam melhores.” (CONSELHEIRO 
PESCADOR REPRESENTANTE DE ITAIPU, Entrevista, 

19/03/2018) 
 

 O enfraquecimento da representação política das associações reflete na 

diminuição da capacidade dos pescadores e dos moradores de Itaipu e de Piratininga de 

se organizarem socialmente e de se mobilizarem em prol do fortalecimento da 

participação social nas esferas de decisão da comunidade, inclusive no Conselho. Desta 

forma, se faz notório o reconhecimento, principalmente por parte do Gestor, da 

importância do fortalecimento não só da participação dos conselheiros pescadores nas 

reuniões do Conselho, mas da motivação da comunidade como um todo a se organizar 

em associações, como a ALPAPI ou ALPAGOA, ou qualquer outro espaço de decisão 

pública que promova reflexões e práticas de inclusão e cidadania. (BAQUERO, 2003) 

 Todavia a ausência de infraestrutura do Estado não viabiliza tempo e 

ferramentas para que os gestores possam refletir e contextualizar suas ações através de 

uma perspectiva socioambiental que possibilite meios para o fortalecimento das 

associações e da atuação dos pescadores como cidadãos ativos e incluídos ao processo.  

 Cabe destacar que a ausência de infraestrutura do Estado não se limita ao Inea, 

pois conforme o relato da Conselheira Representante do Poder Público do Estado, os 

servidores e funcionários de sua instituição sequer recebem seus salários em dia ou 

mesmo o transporte e que muitas vezes estes trabalhadores mantém suas atividades por 

comprometimento pessoal com a causa. Neste sentido o indivíduo, por meio de sua 

subjetividade e trajetória, empenha-se a encontrar meios de superar as limitações do 

Estado trazendo para esfera do envolvimento pessoal as questões profissionais, através 

de um plano de vida (SHUTZ, 1979), no qual o mediador ou conselheiro, “organiza 

seus interesses e estrutura seu estoque de conhecimento para interagir com os outros”. 

(VELHO, 2001, p.159) 

“Vamos lá, agora a gente vai entrar num assunto bem legal. Como 
todo mundo sabe o estado, o estado do Rio de Janeiro anda com uma 

crise fantástica, e a gente ficou sem receber meses, a gente não tinha 
dinheiro nem pra ir pro trabalho, pro escritório, quanto mais pra 
reunião. Nós ficamos quase 4 meses de salário atrasado, parcelado, já 
têm anos, mais de 1 ano e meio que essa crise acontece, a gente ficou 
sem dinheiro pro almoço e pra transporte. As pessoas não tinham 
dinheiro pra dar comida pros filhos em casa, quanto mais pra sair de 
casa, ninguém mais tinha dinheiro pra gasolina, pra pagar um ônibus, 
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foi cortado nosso vale transporte até muito tempo e assim foi. E a crise 
aconteceu várias pessoas ficaram super escondidas, né?! Não tinha 
muito o que fazer.E o que eu tive que fazer, desde então, foi pegar 
minha motinha com meu dinheiro, com minha gasolina, com minha 
marmita, e ir pras reuniões, porque eu queria. Então assim eu fui 
autorizada pela minha direção a não ir porque o Estado não tinha 

carro, não tinha gasolina, não tinha dinheiro, e eu continuei porque 
acho que quando a gente abraça uma coisa que tem que ir até o fim, 
então assim, várias vezes eu chegava lá com minha marmita, com 
minha motinha, todas as vezes com minha moto, com meu dinheiro, 
porque eu acho assim que eu entrei, tem épocas de crises, mas tem 
épocas boas, como agora, agora tá com o salário em dia, voltou a ficar 
em dia [...] se eu tivesse quebrado esse ciclo, não tinha a participação 

como eu tenho. Eu ia perder, perder o que tinha acontecido, então o 
que eu acabo deixando é isso, o dia que eu vou pra lá, não vou no 
escritório eu me organizo, e a Resex pra mim traz reunião de conselho 
que são poucas , mas me traz grupos de trabalhos que são semanais e 
trabalhos diários da assistência técnica, todos os dias se não, 2 vezes 
por dia eu do assistência técnica á Resex, os chefes, hoje as 
autoridades da Resex, me ligam, me mandam e-mail, entram em 

contato, buscando legislação, pedindo treinamento, capacitação...” 
(CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO DO 
ESTADO, Entrevista, 23/03/2018) 

 

 Apesar de todos os percalços, nestes últimos meses da pesquisa empírica foi 

possível constatar que a gestão por meio de parcerias e pressão institucional está 

buscando soluções para a ausência da representatividade da comunidade no conselho e 

do Inea na comunidade. A unidade hoje conta com mais duas técnicas na equipe da 

Resex, resultado das solicitações dos gestores ao Inea. Eles também formularam e 

encaminharam um projeto para infraestruturar a unidade e estão aguardando uma a 

resposta de sua gerência no Inea. Também foi implementado neste último mês um 

projeto chamado pela equipe de Resex Presente. Neste novo projeto, os gestores e a 

Conselheira Representante do Poder Estadual instalam tendas nas praias de Itaipu e de 

Piratininga com a finalidade de aproximar a gestão da realidade do cotidiano dos 

pescadores e de suas atividades, assim como da comunidade, e ao mesmo tempo 

orientá-los, além de divulgar por meio de sua presença institucional a Resex aos 

frequentadores e desportistas das praias e aos pescadores não tradicionais. 

 De certa forma o Projeto Resex Presente sinaliza uma possível reorientação da 

gestão da Resex em atender as exigências das demandas da comunidade e de se colocar 

mais disponível para a comunidade e do entrosamento com os Conselheiros 

representantes do poder público de forma a maximizar os talentos e unir as trajetórias. 

Talvez os debates nas reuniões de conselho, o momento de renovação dos conselheiros 

e do cadastramento dos pescadores, a chegada das novas funcionárias à Resex, o 
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inventário participativo que a Conselheira Representante do Poder Público do 

Patrimônio Natural e Cultural
85

 finalizou neste ano, as rodas de conversa da última 

Marejada (festa dos pescadores artesanais ocorrida no dia 09/06) entre os pescadores, 

moradores e visitantes de outras reservas e comunidades pesqueiras promovidas pelos 

moradores e pescadores de Itaipu e alunos da UFRJ e da UFF, as confraternizações do 

GAPI (Grupo de Amigos e Pescadores de Itaipu) em promover a união em busca de 

melhorias para Itaipu, ou mesmo projetos de pesquisas como este, estejam contribuindo 

para a reinvenção da comunidade a partir da perspectiva do reconhecimento do poder 

local com a implicação do conceito de cidadania ampliada
86

 ou cidadania com iniciativa 

(Gohn, 2004, p.63) de forma a propiciar aos pescadores um amadurecimento político 

que viabilize a representação política por meio de suas lideranças tanto na Resex como 

em outras esferas públicas.  

 

 

  

                                                           
85

 A Conselheira Representante do Poder Público do Patrimônio Natural e Cultural esta desenvolveu com 

a comunidade de pescadores de Itaipu, um inventário socioparticipativo para construção da memória 

tradicional que também engloba questões a respeito da percepção da comunidade em relação a Resex. 

Segundo a Conselheira, a maioria dos entrevistados tem o entendimento limitado da função da Resex à 

fiscalização, poucos indivíduos compreendem que uma reserva Extrativista possuiu também “a função de 
manutenção do modo de vida da pesca e dos pescadores”. “Pra todas as 40 pessoas a gente perguntou 

sobre a Resex, perguntou sobre a colônia, entre outras coisas, é claro a gente perguntou com um roteiro 

como esse, que a gente foi perguntando, mas pra todas elas a gente perguntou tanto sobre a colônia, 

quanto sobre a Resex e sobre o que eles pensam sobre isso, eu acho que no final do inventário, a gente vai 

ter um bom mapeamento do que as pessoas pensam sobre a Resex e como ela pode agir, são 40 pessoas 

envolvidas no território, que atuam aqui. Pessoas que são envolvidas com esse território. Que não ta no 

conselho. Pois é, eu acho que a partir do resultado desse inventário que a gente ainda vai ter muito 

desdobramento dele, mas a gente consegue mapear qual entendimento que as pessoas têm da Resex, qual 

a função que ela tem e o que elas desejam pra Resex. Porque o que elas desejam pra Resex é na verdade o 

que elas desejam pra elas. Para a praia, para a pesca, para a vida cultural daqui. Então inclusive sobre isso 

eu vejo muito que não é um assunto prioritário [...] eu diria algumas outras poucas pessoas, a parte 

cultural não tá clara pras pessoas. E também é isso, as pessoas, os pescadores estão preocupados com a 

fiscalização, ta preocupado se o peixe vai chegar. É isso, sabe?! Prioridades ... acho que falta a Resex um 

entendimento da função cultural dela, porque se você pegar o SNUC, você vai ver que a reserva tem uma 

função cultural de manutenção dos modos de vida. A Resex tem uma função cultural e uma função de 

manutenção do modo de vida da pesca e dos pescadores que eu acho que tá em segundo plano”. 

(CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO DO PATRIMÔNIO NATURAL E 
CULTURAL, Entrevista, 19/03/2018) 
86

 ... “a cidadania é ampliada à medida que acrescenta aos direitos sociais básicos a solidariedade social. 

Segundo essa perspectiva, ser cidadão significa ser portador de direitos e deveres, mas também poder 

estar com o outro num processo de ajuda mútua visando aliviar as carências sociais e ampliar a realização 

das potencialidades de vida de cada um. Alarga-se, pois, o conceito de esfera pública: numa perspectiva 

democrática, entende-se que a cidadania não se restringe ao âmbito do Estado, que a ‘vida pública’ não é 

feita apenas de atos de governo, mas também de ações de grupos, instituições e indivíduos que têm por 

fim atender objetivos sociais.” (SILVA, JACCOUD; BEHIN, 2005, p. 400 apud BARROS, 2016, p. 185) 
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CONCLUSÃO 

 O período de dois anos de estudo, no qual um ano praticamente foi dedicado à 

pesquisa empírica, permitiu compreender os objetivos ambicionados por esta 

dissertação. De forma mais ampla este trabalho se propôs analisar a dinâmica de 

representação política e a constituição de liderança da comunidade de pescadores da 

Reserva Extrativista Marinha de Itaipu no Conselho Deliberativo e, mais 

especificamente compreender o processo histórico e a estrutura administrativa do 

Conselho Deliberativo, identificar os atores que compõem o Conselho Deliberativo e 

desvendar suas trajetórias com a comunidade, mapear e interpretar as diversas 

manifestações de conflito nesta arena política e, por fim, entender a dinâmica de 

representação política da comunidade dos pescadores no conselho deliberativo.   

 Dentre esses objetivos, não foi possível analisar minuciosamente a trajetória dos 

agentes reconhecidos como liderança para a comunidade, pois no decorrer da pesquisa 

em campo devido à complexidade dos dados coletados, constatou-se que esta analise 

constitui-se por si só em outra pesquisa ou na continuidade deste estudo. Observa-se, 

como debatido no capítulo 4, que os parâmetros de liderança ainda estão atrelados a 

maestria na arte de pesca, entretanto em campo constatou-se que há uma forte tendência 

em um futuro próximo que haja mudanças nos parâmetros de definição da função de 

mestre. 

 Acredita-se que além do conhecimento em sua arte de pesca, da aquisição de 

uma pescaria ou de ser escolhidos por um dos donos de pescaria, os futuros mestres 

serão aqueles pescadores reconhecidos pela comunidade como aqueles que 

compreendem os códigos dos outsiders e que por isso serão considerados capazes de 

defender e representar os interesses dos pescadores em colegiados, como no caso o 

Conselho Deliberativo da Resex Marinha de Itapu. Esta conjuntura pode vir a ser objeto 

de estudo no intuito de compreender os desfechos deste processo em relação à tradição 

da comunidade.  

 De forma similar, fez-se necessário relatar o contato com as mulheres da 

comunidade que me foi oportunizado na fase empírica desta pesquisa, pois defendo que 

toda oportunidade de dar fala às mulheres em sociedades patriarcalistas deve ser 

considerada e aproveitada como uma forma de promover o protagonismo feminino. Os 

dados empíricos revelaram que embora as mulheres, com a exceção de uma pescadora, 

não estejam presentes no Conselho, elas são de grande importância na promoção da 

coesão social e da afirmação da cultura na comunidade. Desta forma, talvez seja 
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interessante reavaliar se a forma como foi constituída à representatividade dos 

pescadores por arte de pesca no Conselho não contribuiu para o afastamento dessas 

mulheres. Ou seja, levanta-se a hipótese de que esta configuração mesmo que 

justificável em relação à paridade ou representatividade por arte de pesca possa de certa 

forma, ainda que inconscientemente, estar contribuindo para mantê-las afastadas dos 

locais de fala público dando continuidade a traços da cultura do patriarcado em sua 

tradição. 

 Estes objetivos foram investigados a partir da analise do conselho deliberativo 

da Resex Marinha de Itaipu compreendido neste estudo como uma arena capaz de 

transformar discursos calcados em antigos padrões comportamentais autoritários e 

classistas em debates políticos orientados por princípios como legitimidade, eficiência, 

responsividade, pluralismo e consensualismo que passam a deliberar práticas políticas 

que incutem melhorias a qualidade de vida dos envolvidos. Neste colegiado os atores 

através de sua trajetória e ação podem promover mudanças na estrutura do Estado 

imprimindo novos paradigmas à gestão pública. 

 Entretanto, conforme apresentado no decorrer deste trabalho, tanto o Inea quanto 

as intuições públicas membros do conselho deliberativo da Resex ainda estão 

descobrindo este potencial, seja em relação à possibilidade de promover melhorias a 

qualidade de vida dos pescadores de Itaipu e de Piratininga, como também na 

compreensão de que esta nova forma de governança pública pode agregar valor a sua 

própria rotina de trabalho em sua instituição.  

 Os dados coletados nas entrevistas sinalizam que a legitimidade e eficácia do 

Conselho dependem do empenho do Inea em promover a gestão da unidade segundo as 

expectativas da comunidade, assim como introduzi-los a compreensão das etapas do 

processo de institucionalização da Resex, pois ainda que este processo seja 

compreendido como burocrático é necessário ao exercício da cidadania. No entanto, o 

processo de renovação do Conselho sinaliza que a gestão ainda está arraigada em 

antigos vícios de uma falsa determinação que pode ser constatada na forma como o 

processo esta sendo conduzido, com a distribuição de fichas para interessados à posição 

de conselheiro sem antes esclarecer a comunidade qual a função de um “conselheiro no 

conselho”, sem promover uma eleição pública e transparente e sem dar voz a pescadores 

que ainda não confiam no processo que por tantos anos foram geridos, e quem sabe 

ainda sejam, por práticas autoritárias. 
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 Neste sentido, compreende-se que as hipóteses levantadas no projeto de pesquisa 

foram úteis a compreensão do assunto, guiadas por uma pesquisa bibliográfica que 

permitiu compreender a simbologia de algumas falas e o silêncio em alguns momentos. 

 Foram elencadas seis hipóteses, a primeira em relação ao reconhecimento que a 

política pública no Brasil tende, historicamente, a distanciar os indivíduos das esferas 

públicas de decisões, o que permitiu deduzir que o Inea não promoveria a participação 

dos pescadores nas reuniões, assim como nas atividades da Reseva ou a mobilização 

social. Nesta lógica, a segunda hipótese levantada compreendia que as lideranças já 

reconhecidas por participarem ativamente do processo de criação da unidade seriam os 

atores participantes ativamente dos processos decisórios e, portanto, das reuniões de 

conselho. 

 Em continuidade, a terceira hipótese considerava que a confiança da comunidade 

nestas lideranças afetaria a efetiva participação de outros atores nas reuniões do 

Conselho, pois os pescadores tenderiam a terceirizar sua participação como free-rider 

ou carona (Olson 1971). O que conduziu ao levantamento da quarta hipótese, a não 

participação da maioria dos Conselheiros proveria a quebra de expectativa de 

reciprocidade e o esvaziamento cada vez maior das reuniões, além de dificultar as 

decisões porque afetaria a representatividade das necessidades e demandas dos 

pescadores conforme sua arte da pesca, 

  Nesta lógica, a quebra de expectativa de reciprocidade enfraqueceria os laços 

sociais, a noção de bem-comum e a confiança-interpessoal, bem como favoreceria a 

transformação das relações sociais em relações de personalismo e clientelismo, o que de 

fato não foi constatado. Embora haja divergências ideológicas entre as lideranças, 

principalmente em relação aos conflitos com a Colônia, até a finalização desta pesquisa 

não foram constatado interesses políticos pessoais nas ações dos líderes dos pescadores, 

ao contrário, muitos abdicam de seu tempo e de certa forma comprometem a segurança 

alimentar de suas famílias por dedicarem grande parte de seu tempo a Reserva, o que 

sinaliza a urgência em promover a participação de outras lideranças nos processos da 

Resex. 

  A última hipótese considerava que o enfraquecimento dos laços sociais refletiria 

no reconhecimento dessas lideranças, o que poderia alterar os padrões organizacionais 

de liderança e até mesmo da tradição, e conduziria ao questionamento da legitimidade 

da Reserva contribuindo para o quadro de desconfiança Institucional. Todavia, não se 

constatou uma mudança nos padrões de liderança, de fato os líderes ainda são os 
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mestres, embora a tendência seja que estes precisem cada vez mais se apoderar dos 

códigos da comunidade política, o que seria uma das funções do Conselho e das 

Associações que precisam, conforme sinalizado nas falas dos pescadores, se 

regularizarem para atuarem de forma ativa no Conselho. 

  Por fim, os dados da pesquisa sinalizam que os membros do conselho precisam 

compreender que o consenso não é pré-definição de ações em conselhos deliberativos, este 

poderá ser talvez uma circunstância. A riqueza desta arena está no debate, na construção ou 

nas palavras de Robbe (2007, p.26), “o conteúdo da opinião pouco importa”, “o que conta 

antes de tudo é a inovação procedimental que consiste em associar cidadãos a um processo 

decisório”, este é o valor desta esfera administrativa, o exercício da democracia.  
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APÊNDICE 1 – ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

1.1 CONSELHEIROS REPRESENTANTES DOS PESCADORES ARTESANAIS 

PROFISSIONAIS TRADICIONAIS DE ITAIPU E DE PIRATININGA 

 

 - Trajetória de Vida do Pescador Conselheiro 

 Dados pessoais (nome, apelido, idade, profissão, sexo, estado civil, escolaridade, 

descendência, residência – mora próximo à praia de Itaipu ou Piratininga) 

 Local de nascimento e origem dos pais - explorar trajetória dos pais 

 Formação educacional dos pais e/ou atividade profissional 

 Dados da família (quantos irmãos, filhos, atividades dos componentes da 

família) 

 Trajetória de vida (educacional e profissional) 

 Descreva sua percepção do processo histórico da pesca na região. Quais 

mudanças ocorreram na localidade (na paisagem, no mar, na natureza, na 

comunidade, na pescaria)? 

 Em algum momento pensou em desistir da pesca ou se mudar da Região 

Oceânica. Por quê? Para onde? 

 A sua família está satisfeita com a vida na região e com a pesca? 

 O que deseja para o “futuro” dos seus filhos? 

- Pescador e sua arte de pesca  

 O senhor se reconhece como? (pescador, artesanal, tradicional, profissional, 

amador) 

 Desde quando e por quê? Relato. 

 Você tem registro de pescador? Carteira? 

 Você é filiado a Colônia Z7? 

 Qual a sua arte/modalidade de pesca? Como se tornou pescador nesta 

modalidade? 

 Das atividades que desenvolve na sua arte da pesca, quais as que você mais 

gosta e que menos gosta? 

 Quais os apetrechos utilizados em sua arte/modalidade de pesca? 

 O senhor tem companheiros na pesca ou funcionários? Algum de seus filhos, 

parentes ou amigos o ajuda? Como? 

 O que destaca como atrativo da vida de um pescador? 

 Onde e como você comercializa seus produtos? Mudou alguma coisa com a 

Resex? 
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 Tem alguma outra fonte de recursos? (aposentadoria, artesanato) 

 Já teve ou conhece alguém que teve algum problema relacionado ao não 

entendimento da forma como vocês pescam? Frequentadores? Turismos? 

Esportistas? Fiscalização? Órgãos Públicos?  

 Isto mudou alguma coisa na forma como pesca? 

 Explique-me o que é para você ser um pescador tradicional? E pertencente a 

uma Reserva Extrativista? (problematizar com outros pescadores tradicionais 

que não pertencem a reservas, com pescadores não tradicionais) 

 Quais são os aspectos positivos de ser um pescador tradicional que pertence a 

uma Reserva Extrativista?  

 Quais os aspectos negativos? 

 Houve mudanças na sua rotina com a criação da Reserva Extrativista? 

 Você gostaria que a pesca tradicional fosse mais valorizada pela categoria, o que 

você faz para que isso ocorra? 

 A forma como você compreende a pesca tradicional e a Reserva Extrativista é 

diferente dos outros Conselheiros não pescadores? 

- Participação no Conselho Deliberativo e relação com outros Conselheiros 

Representantes dos Órgãos Públicos e da Sociedade Civil. 

 Participa em outras organizações, coletivos, associações ou Conselhos?Quais?  

 Quem incentivou sua participação nestas organizações? 

 Como nasceu sua relação com a Resex? 

 Como avalia a atuação da Resex?  

 Como foi o processo que o tornou o Conselheiro representante de sua 

arte/modalidade da pesca? 

 Quais os principais aspectos positivos de ser um Conselheiro? 

 E os negativos ser um Conselheiro? 

 Porque você participa das reuniões? 

 Como você se organiza para poder participar, do que você tem que abrir mão? 

 Vocês se organizam fora das reuniões de conselho para debater os assuntos da 

Resex, combinar quem pode estar presente nas reuniões ou outras atividades? 

 Como você avalia sua atuação como Conselheiro? 

 Com quais Pescadores Conselheiros, Representantes dos Órgãos Públicos e da 

Sociedade Civil você mantém ou manteve alguma relação? (identificar redes - 

Anotar)  
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 Considera que o Conselho é participativo? Por quê? 

 Hoje como você percebe as reuniões de Conselho? (prestação de contas, 

construção de ações e atividades, democráticas ou não, representativas, 

importantes?) 

 E a atuação dos outros Conselheiros nas reuniões? São sempre os mesmos ou há 

mudanças? 

 Dos Pescadores Conselheiros que participam das reuniões, você identifica um 

perfil. Centram o foco nestes? Qual o perfil dos que participam? 

 Dentre os Conselheiros e/ou as Instituições, você identifica algum com uma 

posição antagônica aos propósitos da Resex, quais e o porquê?  

 Alguns pescadores, dentre eles muitos Conselheiros, comentam que estão 

desanimados com a participação nas reuniões, como você analisa isto? 

 O que fazer para estimular e ampliar a participação dos Pescadores 

Conselheiros? 

 Como você idealiza as reuniões do Conselho Deliberativo? E como você pode 

contribuir para que isso ocorra? 

 Se tivesse a oportunidade de resolver um único problema que os pescadores da 

Resex enfrentam hoje, qual resolveria? 

 

1.2 CONSELHEIROS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA 

SOCIEDADE CIVIL 

 

 - Trajetória de vida do Representante da Instituição Conselheira 

 Dados pessoais (nome, idade, profissão, sexo, estado civil, escolaridade, 

descendência, residência) 

 Local de nascimento e origem dos pais - explorar a trajetória dos pais 

 Formação educacional dos pais e/ou atividade profissional 

 Dados da família (quantos irmãos, filhos, atividades dos componentes da 

família) 

 Trajetória de vida (educacional e profissional) 

 O que o motivou a seguir e manter-se em tal trajetória  

 E seguir nesta carreira? 

 Houve momentos de dúvidas, lembra os motivos? 

 O que destaca como um atrativo em sua profissão 

 Em quais atividades relacionadas com sua formação tem maior afinidade? 
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 Tem desenvolvido estas atividades no seu trabalho? 

 Teve em sua trajetória de vida algum tipo de relação de convívio com a pesca, 

com a Região Oceânica ou com a Comunidade de pescadores profissionais 

artesanais tradicionais (Itaipu e Piratininga)? 

 

- Representante e Instituição 

 O porquê de ter escolhido esta Instituição? 

 Houve momentos de dúvidas, lembra os motivos? 

 Quais outras possibilidades, seja no público ou no privado, foram consideradas 

nesta trajetória? 

 Quais foram as principais contribuições de sua trajetória universitária ou escolar 

para o desenvolvimento das atividades que realiza agora em sua Instituição? 

 Conte um pouco de seu histórico de trabalho desenvolvido na sua Instituição 

 Qual a relação de sua Instituição com os movimentos populares? E mais 

especificamente com a Pesca? 

 O que é mais gratificante na sua relação com os pescadores e a região oceânica? 

 

- Participação e relação com o Conselho e a Comunidade de pescadores profissionais 

artesanais tradicionais (Itaipu e Piratininga) 

 Participa em outros Conselhos? Coletivos? Associações? 

 Como foi o processo de inclusão da Instituição que você representa no 

Conselho? 

 Como foi o processo de sua inclusão como representante de sua Instituição no 

Conselho? 

 Se houve mudança de representação, quem era e quais as mudanças que você 

identifica na atuação da Instituição em comparação a atuação hoje? 

 Para você o que motivaa sua Instituição a participar do Conselho?  

 Como você se organiza para poder participar, do que você tem que abrir mão? 

 Como avalia a atuação de sua Instituição no Conselho; 

 Quais os principais aspectos positivos de ser um Conselheiro? 

 E os negativos de ser um Conselheiro? 

 Na sua concepção, qual a maior contribuição da Instituição que você representa 

para o Conselho? 

 Como são diagnosticadas e analisadas as demandas do Conselho e dos 

Pescadores por sua Instituição?  
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 Como são estruturadas as ações na sua Instituição em função desta demanda? 

 Qual a avaliação que você faz do Conselho neste tempo que atua? 

 Com quais Instituições e/ou representantes Conselheiros você mantém ou 

manteve algum tipo de relação, e por quê? 

 Como você avalia a atuação das outras Instituições no Conselho? São sempre as 

mesmas ou há mudanças? 

 Como você avalia a participação dos pescadores no Conselho? 

 Você identifica um perfil dentre os Pescadores Conselheiros que participam. 

Centram o foco nestes?  

 Alguns pescadores, dentre eles muitos Conselheiros, comentam que estão 

desanimados com a participação nas reuniões, como você analisa isto? 

 O que fazer para estimular e ampliar a participação dos Conselheiros? Seria a 

mesma estratégia para os três grupos? 

 Dentre os Conselheiros e/ou as Instituições você identifica algum com uma 

posição antagônica aos propósitos da Resex, quais e por quê?  

 Hoje como você percebe as reuniões de Conselho? (prestação de contas, 

construção de ações e atividades, democráticas ou não, representativas, 

importantes?) 

 Em um mundo ideal, quais seriam as características dos Conselheiros para a 

otimização do funcionamento do Conselho Deliberativo? Como você e sua 

Instituição contribuem para que isto aconteça? 

 Como você idealiza as reuniões do Conselho Deliberativo? E como você e de 

sua Instituição podem contribuir para que isso ocorra? 

- Dados da Instituição. 

 Dados gerais (tempo de existência, n° de funcionários) 

 Missão Institucional 

 Diretrizes 

 Público-Alvo 

 Ações Prioritárias 

 

1.3 MEMBROS COLABORADORES 

 - Trajetória do Colaborador. 

 Dados pessoais (nome, idade, profissão, sexo, estado civil, escolaridade, 

descendência, residência) 

 Local de nascimento e origem dos pais - explorar a trajetória dos pais 
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 Formação educacional dos pais e/ou atividade profissional 

 Dados da família (quantos irmãos, filhos, atividades dos componentes da 

família) 

 Trajetória de vida (educacional e profissional) 

 O que o motivou a seguir e manter-se em tal trajetória  

 E seguir nesta carreira? 

 Houve momentos de dúvidas, lembra os motivos? 

 O que destaca como um atrativo em sua profissão 

 Em quais atividades relacionadas com sua formação tem maior afinidade? 

 Tem desenvolvido estas atividades no seu trabalho? 

 Teve em sua trajetória de vida algum tipo de relação de convívio com a pesca, 

com a Região Oceânica ou com a Comunidade de pescadores profissionais 

artesanais tradicionais (Itaipu e Piratininga)? 

- Membro e Resex 

 O porquê de ter escolhido o Conselho ou Resex ou a Comunidade para participar 

ou estudar? 

 Houve momentos de dúvidas, lembra os motivos? 

 Quais outras possibilidades foram consideradas nesta trajetória? 

 Quais são as principais contribuições de sua trajetória universitária ou escolar 

para o desenvolvimento das atividades que realiza agora na Resex, Comunidade, 

Conselho? 

 Conte um pouco de seu histórico de trabalho/pesquisa desenvolvido na 

Resex/Conselho? 

 Qual a sua relação com os movimentos populares? E mais especificamente com 

a Pesca? 

 O que é mais gratificante na sua relação com os pescadores e a região oceânica? 

- Participação e relação com o Conselho e a Comunidade de pescadores profissionais 

artesanais tradicionais (Itaipu e Piratininga) 

 Participa em outros Conselhos? Coletivos? Associações? 

 Quais os motivos que motivam você a participar das reuniões do Conselho?  

 Como você se organiza para poder participar, do que você tem que abrir mão? 

 Como avalia a sua atuação no Conselho; 

 Para seu trabalho quais são os principais aspectos positivos por participar das 

reuniões do Conselho? 

 E os negativos? 
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 Na sua concepção, qual a sua maior contribuição para o Conselho? 

 Qual a avaliação que você faz do Conselho neste tempo que atua? 

 Com quais Instituições e/ou representantes Conselheiros você mantém ou 

manteve algum tipo de relação, e por quê? 

 Como você avalia a atuação das outras Instituições no Conselho? São sempre as 

mesmas ou há mudanças? 

 Como você avalia a participação dos pescadores no Conselho? 

 Alguns pescadores, dentre eles muitos Conselheiros, comentam que estão 

desanimados com a participação nas reuniões, como você analisa isto? 

 O que fazer para estimular e ampliar a participação dos Conselheiros? Seria a 

mesma estratégias para os três grupos? 

 Dentre os Conselheiros e/ou as Instituições você identifica algum com uma 

posição antagônica aos propósitos da Resex, quais e por quê?  

 Hoje como você percebe as reuniões de Conselho? (prestação de contas, 

construção de ações e atividades, democráticas ou não, representativas, 

importantes?) 

 Dentre os Conselheiros e/ou as Instituições você identifica algum com uma 

posição antagônica aos propósitos da Resex, quais e por quê?  

 Em um mundo ideal, quais seriam as características dos Conselheiros para a 

otimização do funcionamento do Conselho Deliberativo?  

- Dados da Instituição ou da Pesquisa. 

 Dados gerais (tempo de existência, n° de funcionários/ projeto/pesquisa) 

 Missão Institucional /Objetivos da Pesquisa 

 Público-Alvo 
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APÊNDICE 2 – TABELAS DOS CONSELHEIROS E MEMBROS 

ENTREVISTADOS 

TABELA 1 – CONSELHEIROS ENTREVISTADOS REPRESENTANTES DOS 

PESCADORES DE ITAIPU: 

DATA DA ENTREVISTA 19.03.18 

IDENTIFICAÇÃO Conselheiro Pescador Representante de Itaipu 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Na sombra das Amendoeiras em frente ao Bar do 

Nasa. 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante da Rede de 

Espera em Itaipu 

DATA DA ENTREVISTA 19.03.18 

IDENTIFICAÇÃO  Conselheira Pescadora Representante de Itaipu 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Na praia em frente ao seu Bar 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheira Pescadora Representante Marisqueira em 

Itaipu 

DATA DA ENTREVISTA 28.03.18 

IDENTIFICAÇÃO  Conselheiro Pescador Representante de Itaipu 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Realizada na sombra da Amendoeira em frente ao Bar 

do Nasa, antes de um almoço oferecido por um 

Pescador Conselheiro. 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante do Arrastão em 

Itaipu 

DATA DA ENTREVISTA 11.04.18 

IDENTIFICAÇÃO  Conselheiro Pescador Representante em Itaipu 

LOCAL DA 

ENTREVISTA 

No banco na varanda da Colônia Z7 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante da Linha em 

Itaipu 

DATA DA ENTREVISTA 11.04.18 

IDENTIFICAÇÃO  Conselheiro Pescador Representante de Itaipu 

LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Na Praça do Zé Boiá Na Entrada da Vila de Itaipu 

FUNÇÃO CONSELHO Conselheiro Pescador Representante da Tarrafa em 

Itaipu 

 

 

DATA DA ENTREVISTA 19.03.18 

IDENTIFICAÇÃO  Conselheiro Pescador Representante de Itaipu 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Realizada em frente à  Praia de Itaipu, na porta de sua 

casa, enquanto  outro Conselheiro Pescador pintava  a 

numeração da canoa. 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante do Arrastão em 

Itaipu 
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TABELA 2 - CONSELHEIROS ENTREVISTADOS REPRESENTANTES DOS 

PESCADORES DE PIRATININGA: 

DATA DA ENTREVISTA 13/03/2018  

IDENTIFICAÇÃO Conselheiro Pescador Representante de Piratininga 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

No quiosque do Maçarico Praia de Piratininga 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante da Linha em 

Piratininga. 

DATA DA ENTREVISTA 23.03.18 

IDENTIFICAÇÃO Conselheiro Pescador Representante de Piratininga 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Em Piratininga, enquanto o entrevistado e seu 

companheiro arrematavam a rede Corvineira, na 

sombra ao lado da casa de um dos seus filhos.  

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante da Rede de 

Espera em Piratininga 

DATA DA ENTREVISTA 27.03.18 

IDENTIFICAÇÃO Conselheiro Pescador Representante de Piratininga 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Em Piratininga, na sombra do Bar que ele gerencia. 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante Suplente da 

Rede de Arrasto de Piratininga 

DATA DA ENTREVISTA 29.03.18 

IDENTIFICAÇÃO Conselheiro Pescador Representante de Piratininga 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

No Bar do Magrão em frente à Padaria Modelo 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante do Mergulho em 

Piratininga 

 

 

TABELA 3 – CONSELHEIROS ENTREVISTADOS REPRESENTANTES DA 

SOCIEDADE CIVIL 

DATA DA ENTREVISTA 12.03.18 

IDENTIFICAÇÃO 
Conselheiro Pescador Representante da Sociedade 

Civil dos Moradores de Itaipu 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Em frente ao Bar do Nasa 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Pescador Representante da AMAITA 

Associação de Moradores e Amigos da Praia de Itaipu 

DATA DA ENTREVISTA 28.03.18 

IDENTIFICAÇÃO 
Conselheiro Pescador Representante da Sociedade 

Civil dos Pescadores de Itaipu 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Em frente ao Bar do Nasa, nas mesinhas na sombra da 

Amendoeira entre o almoço. 

FUNÇÃO CONSELHO 

Conselheiro Pescador Representante da ALPAPI - 

Associação Livre de Pescadores Artesanais da Praia 

de Itaipu 
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DATA DA ENTREVISTA 29.03.18 

IDENTIFICAÇÃO 
Conselheiro Pescador Representante da Sociedade 

Civil dos Pescadores de Piratininga 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

No Bar do Magrão em frente à Padaria Modelo em 

Piratininga 

FUNÇÃO CONSELHO 

Pescador Representante da ALPAGOA  - Associação 

Livre de Pesca e Amigos da Praia e Lagoa de 

Piratininga  

DATA DA ENTREVISTA 06.04.18 

IDENTIFICAÇÃO 
Conselheira Representante da Sociedade Civil das 

Comunidades Tradicionais Locais 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Na varanda da sua casa 

FUNÇÃO CONSELHO 

Conselheira Representante da ACODUNA -   

Associação da Comunidade Tradicional do Morro da 

Peça - Duna Grande 

DATA DA ENTREVISTA 18.04.18 

IDENTIFICAÇÃO 
Conselheira Representante da Sociedade Civil da 

Entidade de Classe 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

No banco na varanda da Colônia 

FUNÇÃO CONSELHO Conselheira Representante da Colônia de Pesca Z7 

 

TABELA 4 – CONSELHEIROS ENTREVISTADOS REPRESENTANTES DO 

PODER PÚBLICO 

DATA DA ENTREVISTA 15.03/2018 

IDENTIFICAÇÃO 
Conselheiro Representante do Poder Público 

Municipal 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Em sua sala, na sede da Secretaria que fica no Prédio 

da Prefeitura no Centro da Cidade de Niterói. 

FUNÇÃO CONSELHO 
Representantes da Secretaria de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Sustentabilidade. 

DATA DA ENTREVISTA 19.03.18 

IDENTIFICAÇÃO 
Conselheira Representante Poder Público Patrimônio 

Natural e Cultural 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Na sala da entrevista no Museu de Arqueologia de 

Itaipu 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Representante do Museu Arqueológico 

de Itaipu 

DATA DA ENTREVISTA 23.03.2018 

IDENTIFICAÇÃO Conselheira Representante do Poder Público Estadual 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

No Restaurante Granel em Piratininga, a noite. 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheira Representante da Fundação Instituto de 

Pesca do Rio de Janeiro – Fiperj 

DATA DA ENTREVISTA 28.03.2018 

IDENTIFICAÇÃO Conselheiros Representantes da Academia 

 LOCAL DA Na sede do PESET (Parques Estadual da Serra da 
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ENTREVISTA Tiririca) em Itaipuaçu, onde no momento está 

funcionando conjuntamente a sede da Resex. 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiro Representante da Universidade Federal 

Fluminense – UFF 

DATA DA ENTREVISTA 09.04.2018 

IDENTIFICAÇÃO Conselheiro Representante do Inea e Gestor 2 

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Na sede do PESET (Parques Estadual da Serra da 

Tiririca) em Itaipuaçu, onde no momento está 

funcionando conjuntamente a sede da Resex. 

FUNÇÃO CONSELHO 
Conselheiros Representantes do Instituto Estadual 

Ambiental 

 

TABELA 5 - MEMBROS COLABORATIVOS ENTREVISTADOS 

DATA DA ENTREVISTA 27.03.18 

IDENTIFICAÇÃO Membro Colaborativa da Resex  

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

Na beira da Prainha de Piratininga enquanto a 

entrevistada realizava o monitoramento da pesca 

promovido pela Fiperj 

DESCRIÇÃO 
Pesquisadora do Departamento de Biologia da UFF e 

Contratada da Fiperj 

DATA DA ENTREVISTA 11.04.18 

IDENTIFICAÇÃO  Membro Colaborativa da Resex  

 LOCAL DA 

ENTREVISTA 

À noite em sua casa 

DESCRIÇÃO Pesquisadora e Professora da Pós Graduação em 

Direito e Sociologia da Universidade Federal 

Fluminense – PPGSD/UFF que participou ativamente 

do processo de criação da Resex 

 


