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RESUMO  

Este  trabalho  se  propôs  a  refletir  sobre  o  significado  que  a  festa  tradicional  realizada  pela                
comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  assume  diante  da  trajetória  de  defesa  da              
permanência  dessa  comunidade  em  seu  território.  A  Comunidade  possui  um  modo  de  vida              
particularizado  e  uma  ocupação  longeva  no  Morro  das  Andorinhas,  mas  iniciativas            
institucionais  de  conservação  da  natureza  geraram  uma  ressignificação  do  território  como  área             
de  conservação  e  a  comunidade  passou  a  ser  entendida  como  ameaça  à  natureza  daquele  lugar.                
A  fim  de  enfrentar  a  ameaça  de  expulsão  do  território  tradicional,  a  comunidade  fez  uso  da                 
categoria  identitária  tradicional  e  se  organizou  em  Associação,  que  passou  a  organizar  a  festa               
antes  realizada  pela  comunidade.  A  festa  tradicional  consiste  em  estratégia  de  legitimação  da              
permanência  através  do  reforço  da  identidade  tradicional  que  opera  como  instrumento  de             
reconhecimento   direitos.  
 
Palavras-chave: Identidade  Tradicional;  Permanência;  Meio  Ambiente;  Conflito        
Socioambiental.   
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ABSTRACT  

This  paper  intends  to  reflect  on  the  meaning  that  the  traditional  party  performed  by  the                
traditional  community  of  Morro  das  Andorinhas  takes  on  the  trajectory  of  defending  the              
permanence  of  this  community  in  its  territory.  The  community  has  a  particular  way  of  life  and                 
long-term  occupation  in  the  Morro  das  Andorinhas,  but  institutional  initiatives  of  nature             
conservation  have  generated  a  re-signification  of  the  territory  as  a  conservation  area  and  the               
community  has  come  to  be  understood  as  a  threat  to  the  nature  of  that  place.  In  order  to  face                    
the  threat  of  expulsion  from  traditional  territory,  the  community  made  use  of  the  traditional               
identity  category  and  organized  itself  into  an  Association,  which  started  to  organize  the  party               
previously  held  by  the  community.  The  traditional  party  consists  of  a  strategy  to  legitimize               
permanence  by  reinforcing  the  traditional  identity  that  operates  as  an  instrument  of             
recognition   of   rights.   
 
Keywords:    Traditional   Identity;   Permanence;   Environment;   Socio-environmental   conflict.  
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Apresentação   

 

A  partir  da  graduação  em  Direito  cursada  na  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF)             

passei  a  frequentar  diariamente  a  cidade  de  Niterói  e  após  alguns  semestres  de  idas  e  vindas                 

entre  Niterói  e  Rio  de  Janeiro,  estabeleci  minha  residência  aqui  pela  proximidade  com  a               

faculdade.  Os  cerca  de  seis  anos  que  moro  aqui  me  possibilitaram  conhecer  grande  parte  desse                

município,  em  especial,  grande  parte  dos  pontos  turísticos  naturais  do  município.  A  prática  do               

trekking  me  colocou  em  contato  com  o  Parque  Estadual  da  Serra  da  Tiririca  (PESET),  mais                

especificamente  na  parte  em  que  se  situa  a  Pedra  do  Elefante,  onde  existe  uma  trilha  muito                 

popular   entre   adeptos   desse   esporte.  

Durante  o  curso  da  graduação  tive  contato  com  o  conflito  socioambiental  que  envolve              

a  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  e  o  Instituto  Estadual  do  Ambiente              

(INEA),  órgão  responsável  pela  gestão  do  PESET,  a  partir  de  diálogos  com  outros  discentes               

do  curso  que  participavam  do  Núcleo  de  Pesquisas  sobre  Práticas  e  Instituições  Jurídicas              

(NUPIJ)  e  de  trabalhos  científicos  produzidos  pelos  pesquisadores  do  Programa  de            

Pós-Graduação   em   Sociologia   e   Direito   (PPGSD)   da   UFF.   

Minha  interação  com  as  discussões  socioambientais  decorreram  da  minha  participação           

no  projeto  de  extensão  “Centro  de  Assistência  Judiciária  da  Universidade  Federal  Fluminense             

-  Núcleo  Oriximiná”  (CAJUFF-Oriximiná),  entre  os  meses  de  outubro  e  novembro  de  2014 ,              1

quando  tive  a  oportunidade  de  ter  contato  com  uma  região  onde  os  conflitos  socioambientais               

são  inúmeros,  a  Floresta  Amazônica.  Foi  impactante  vivenciar  essa  natureza  que  sempre             

idealizei  e  tive  interesse  em  conhecer,  que  desde  muito  tempo  defendo  a  necessidade  de               

preservação  por  entender  que  esse  bioma  e  sua  diversidade  de  fauna  e  flora  são               

imprescindíveis   para   a   manutenção   da   qualidade   de   vida   em   nosso   planeta.   

Obviamente,  tive  contato  com  uma  pequena  fração  da  Floresta  Amazônica,  mas  o  que              

vi  foi  suficiente  para  me  constranger.  Digo  isso  pois  visitei  comunidades  quilombolas  que  nos               

apresentaram  os  conflitos  socioambientais  que  enfrentam  desde  a  chegada  do  meio  ambiente  e              

1  O  projeto  CAJUFF-Oriximiná  consiste  na  proposta  de  levar  assessoria  jurídica  gratuita  aos  moradores  do                
município,  oferecida  pela  UFF  na  Unidade  Avançada  José  Veríssimo  (UAJV)  situada  em  Oriximiná.  A  equipe                
interdisciplinar  era  composta  pelos  professores  Wilson  Madeira  Filho,  coordenador  do  projeto;  Alba  Valéria              
Santos  Simon  e  Ana  Maria  Motta  Ribeiro;  pelos  doutorandos  Carolina  Weiler  Thibes,  Leonardo  Alejandro               
Gomide  Alcantara,  Marcelino  Conti  de  Souza,  Rodolfo  Bezerra  de  Menezes  Lobato  da  Costa,  Rogério  Geraldo                
Rocco,  Thais  Maria  Lutterback  Saporetti  Azevedo  e  Wagner  de  Oliveira  Rodrigues;  além  de  nove  estudantes  da                 
graduação.  
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da  exploração  de  minério  de  bauxita  na  região.  Ressalto  que,  conhecer  essas  comunidades  foi               

essencial  para  que  eu  pudesse  personificar  as  pessoas  atingidas  pelos  conflitos  que  antes  eram               

tão   distantes   que   pareciam   abstratas.   

Esse  constrangimento  a  que  me  refiro  se  deu  pois  eu  percebia  que  as  políticas  de                

preservação  ambiental  que  me  eram  tão  caras  geram  várias  injustiças  sociais,  bem  como,  me               

consternou  a  existência  de  platôs  de  mineração  no  meio  da  Amazônia  com  um  alto  poder  de                 

impacto  e  destruição  ambiental  localizados  ao  lado  de  unidades  de  conservação.  Fiquei             

perplexa  ao  tomar  conhecimento  que  enormes  navios  cargueiros  sobem  rios  até  o  município              

de  Oriximiná  para  encherem  seus  porões  de  minério  de  bauxita  enquanto  os  modos  de  vida  da                 

comunidades  do  entorno,  cuja  ocupação  é  longeva,  são  criminalizados  e  restringidos  visando             

a   conservação   ambiental.  

Nas  reuniões  de  preparação  antes  da  ida  a  Oriximiná  foram  apresentados  aos  discentes              

participantes  do  projeto  de  extensão  os  conflitos  socioambientais  da  região  que  iríamos  visitar,              

entretanto,  acredito  que  estar  presencialmente  no  local  em  contato  com  as  pessoas  e  com  o                

ambiente  foi  o  que  me  deu  dimensão  real  dos  conflitos.  A  participação  nesse  projeto  de                

extensão  me  instigou  a  refletir  sobre  os  conflitos  socioambientais  e  escolhi  tratar  dessa              

temática   em   meu   Trabalho   de   Conclusão   de   Curso   (TCC).   

No  TCC  pude  aprofundar  tais  discussões,  o  trabalho  defendido  em  2015  foi  intitulado              

“O  conflito  entre  Comunidades  Quilombolas  e  a  Reserva  Biológica  do  Rio  Trombetas:  uma              

reflexão  crítica  a  partir  do  SNUC”,  cujo  campo  visitei  durante  projeto  de  extensão,  navegando               

através  do  Rio  Trombetas  desde  Oriximiná  até  a  comunidade  quilombola  Cachoeira  Porteira,             

visitando  doze  comunidades  remanescentes  de  quilombo,  a  Mineração  Rio  do  Norte  (MRN)             2

e  as  sedes  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio)  no  distrito               

de   Porto   Trombetas   e   no   Tabuleiro,   todos   situados   ao   longo   das   margens   do   Rio   Trombetas.  

O  trabalho  analisa  o  conflito  socioambiental  de  sobreposição  de  territórios           

quilombolas  e  a  Reserva  Biológica  do  Rio  Trombetas  a  partir  de  uma  reflexão  crítica  do                

Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  (SNUC).  A  lei  demorou  anos  em               

discussão  e  era  espaço  de  disputas  de  diferentes  concepções  sobre  conservação  da  natureza,  a               

maior  tensão  se  dava  entre  duas  bases  ideológicas,  uma  da  proteção  integral  e  outra  do  uso                 

sustentável.  O  resultado  foi  uma  legislação  híbrida  quanto  às  categorias  de  unidade  de              

2  Visitei  as  seguintes  comunidades  entre  03  e  09  de  novembro  de  2014:  Serrinha,  Boa  Vista,  Moura,  Último                   
Quilombo,   Nova   Esperança,   Jamari,   Curuçá,   Mãe   Cué,   Tapagem,   Paraná   do   Abuí,   Abuí   e   Cachoeira   Porteira.  
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conservação,  mas  que  não  apresentava  nenhuma  alternativa  socioambiental  em  relação  às            

situações  de  sobreposição  de  territórios  que  afrontam  direitos  culturais  de  quilombolas  e             

comunidades   tradicionais.  

Os  referenciais  teóricos  com  os  quais  tive  contato  me  situaram  em  relação  aos              

impactos  que  a  criação  de  unidades  de  conservação  (UCs)  podem  levar  a  comunidades  que               

tradicionalmente  ocupavam  esses  territórios.  Dessa  forma,  enquanto  usuária  do  PESET  para            

fins  recreativos  e  de  desfrute  do  contato  com  o  espaço  de  natureza,  me  senti  tensionada  a                 

voltar  meus  olhos  sobre  o  conflito  que  ali  se  desenrola,  tanto  para  entender  sua  dinâmica                

como  para  contribuir  de  alguma  maneira  para  a  tratabilidade  desse  conflito,  conceito  que  irei               

explicitar   mais   adiante.  

Em  2016,  ingressei  no  PPGSD  com  o  seguinte  projeto  de  pesquisa:  “O  Termo  de               

Compromisso  Ambiental  no  Morro  das  Andorinhas:  possibilidades  e  limitações”.  Novamente,           

o  objeto  tratava  de  sobreposição  de  território,  desta  vez  de  comunidade  tradicional  com              

unidade  de  conservação  de  proteção  integral  do  âmbito  estadual.  No  curso  do  mestrado              

participei  do  Grupo  de  Pesquisa  de  Dinâmicas  Sociais  em  Áreas  Protegidas,  mediado  pela              

Professora  Alba  Simon,  que  havia  participado  ativamente  no  processo  de  inclusão  do  Morro              

das  Andorinhas  aos  limites  do  PESET  como  gestora  ambiental  no  extinto  Instituto  Estadual  de               

Florestas   (IEF).   

Neste  grupo  de  pesquisa  tive  contato  com  outro  conflito  socioambiental,  dessa  vez,  a              

sobreposição  de  unidade  de  conservação  de  proteção  integral  se  dava  sobre  uma  lagoa  onde  se                

realizava  pesca  artesanal.  Era  o  caso  da  Parque  Estadual  da  Lagoa  no  Açu,  localizado  em                

Campos  dos  Goytacazes-RJ,  criado  em  2012  como  forma  de  compensação  política  em  face  da               

implementação  do  megaempreendimento  do  Complexo  Industrial  do  Açu,  que  consiste  do            

Distrito  Industrial  de  São  João  da  Barra  e  do  Porto  do  Açu.  Neste  caso,  o  decreto  de  criação                   

do  Parque  prevê  o  cadastro  temporalmente  localizado  dos  pescadores  que  utilizam  a  lagoa  e,               

por  isso,  a  assinatura  de  termo  para  autorizar  a  pesca  não  garante  o  direito  das  futuras                 

gerações  de  pescadores  à  pesca,  o  que  impõe  severas  limitações  à  reprodução  cultural  das               

comunidades   do   entorno.  

Desde  2017  até  o  presente  momento  tenho  participado  das  reuniões  do  NUPIJ,  grupo              

de  pesquisa  que  já  existe  há  dez  anos  no  âmbito  da  UFF  e  que  é  orientado  pelo  Professor                   

Ronaldo  Lobão.  O  grupo  estuda  a  temática  dos  conflitos  socioambientais  acompanhando,            

dentre  outros  casos  paradigmáticos,  o  caso  da  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das             
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Andorinhas  e  sua  inclusão  nos  limites  do  Parque  Estadual  da  Serra  da  Tiririca  (PESET),               

atuando  ativamente  quando  das  ameaças  de  remoção  judicial  e  na  assinatura  do  Termo  de               

Acordo   Socioambiental   do   Morro   das   Andorinhas.  

As  problemáticas  envolvendo  a  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas           

apareciam  muitas  vezes  como  tema  das  reuniões  do  grupo  de  pesquisa,  bem  como  nas  aulas                

de  mestrado  ministradas  pelo  Professor  Ronaldo  Lobão.  Em  2016,  já  como  aluna  do  PPGSD  e                

por  convite  de  doutorando  que  participa  do  NUPIJ,  Allãn  Sinclair,  fui  à  festa  tradicional               

realizada   pela   Associação   da   Comunidade   Tradicional   do   Morro   das   Andorinhas   (ACOTMA).   

A  festa  não  era  novidade  pois  já  havia  ouvido  menções  anteriores,  mas  participar  da  festa  foi                 

muito  interessante  pois  ela  reunia  elementos  que,  segundo  uma  percepção  conservacionista,            

eram  antagônicos,  como  a  permanência  humana  em  unidade  de  conservação  de  proteção             

integral   e   uma   festa   que   conta   com   uma   fogueira   sendo   realizada   dentro   dessa   unidade.  

Retornei  ao  Morro  das  Andorinhas  em  20/05/2017  para  acompanhar  uma  reunião  entre             

ACOTMA  e  INEA  cuja  pauta  consistia,  a  princípio,  na  demarcação  do  Sítio  das  Jaqueiras,               

área  que  corresponderia  ao  território  tradicional  da  comunidade  dentro  do  PESET,  e  na              

colocação  de  placas  para  indicar  as  trilhas  do  PESET  a  fim  de  evitar  que  visitantes,  ou  seja,                  

pessoas  desconhecidas  pela  comunidade,  por  ventura  acabassem  entrando  nos  limites  do  Sítio             

das  Jaqueiras.  Eu  mesmo  ainda  era  desconhecida  pela  comunidade,  visto  que  até  então              

frequentei  aquele  espaço  apenas  como  convidada  em  datas  específicas,  e  pelas  minhas             

andanças  como  visitante  pelo  Parque  poderia,  inadvertidamente,  atravessar  limites  que  não            

deveria  se  estes  não  estivessem  bem  identificados.  Porém,  nesta  reunião  tive  a  oportunidade              

de  conhecer  pessoalmente  alguns  moradores  da  comunidade,  como  Dona  Aída,  Seu  Bichinho,             

Marcelo,  Caroline,  Valesca  e  outros,  Quanto  a  Dona  Aída  e  Seu  Bichinho  já  os  conhecia                

indiretamente   de   ter   ouvido   falar   inúmeras   vezes   seus   nomes   e   trajetórias   no   NUPIJ.  

Também  em  2017,  participei  da  3º  Marejada  Cultural  dos  Pescadores  Tradicionais  de             

Itaipu,  realizada  nos  dias  03  e  04/06/2017.  Nessa  ocasião  o  NUPIJ  contou  com  um  estande  na                 

festa  para  a  apresentação  da  Genealogia  dos  pescadores  de  Itaipu.  A  festa  tem  como  objetivo                

evidenciar  a  cultura  da  pesca  artesanal  da  Praia  de  Itaipu,  ela  é  organizada  pelos  pescadores                

artesanais  de  Itaipu  com  apoio  da  Prefeitura  de  Niterói.  A  comida  da  festa  é  feita  a  partir  da                   

pesca  vinda  da  Reserva  Extrativista  de  Itaipu  e  é  preparada  e  servida  pelas  famílias  dos                

pescadores.  Além  da  boa  comida  e  das  apresentações  musicais,  a  Marejada  também  é  espaço               

político  e  durante  o  primeiro  dia  a  festa  foi  marcada  por  intervenções  de  representantes  da                
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sociedade  civil  organizada  em  defesa  da  Lagoa  de  Itaipu,  que  sofre  forte  pressão  da               

especulação   imobiliária.  

Já  a  4º  Marejada  Cultural,  ocorrida  em  09  e  10/06/2018,  contou  com  uma  roda  de                

conversa  de  pescadores  artesanais  que  reuniu  pescadores  do  estado  do  Rio  de  Janeiro.              

Participei  novamente  da  festa  como  integrante  do  NUPIJ,  o  grupo  de  pesquisa  organizou  a               

exibição  de  vídeos,  um  sobre  a  pesca  em  Itaipu  gravado  em  1970  e  outro  de  pescadores                 

artesanais  de  Martins  de  Sá,  em  Paraty,  fazendo  uma  canoa  de  um  tronco  só,  bem  como,                 

exibiu  um  vídeo  elaborado  pelo  NUPIJ  com  entrevistas  à  pescadores  realizadas  na  3º              

Marejada   Cultural.  

Em  2018,  meses  antes  da  4º  Marejada  Cultural,  também  em  virtude  da  atuação  do               

NUPIJ,  participei  de  reunião  no  Lote  12  em  Itaipu.  A  reunião  tinha  como  objetivo  traçar                

estratégia  jurídica  frente  a  decisão  judicial  no  bojo  de  uma  ação  de  reintegração  movida  por                

uma  Loja  Maçônica  visando  a  remoção  de  uma  família  de  pescadores  que  reside  no  terreno  há                 

muitos  anos.  A  Loja  Maçônica  alega  ter  recebido  o  terreno  como  doação  da  VEPLAN,               

empreiteira   que   loteou   e   construiu   condomínios   em   Itaipu.   

O  espaço  de  Itaipu  e  sua  pesca  estão  diretamente  relacionados  com  a  Comunidade              

Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas,  pois  esses  comunitários  tradicionais  também  pescavam            

na  Praia  de  Itaipu.  O  bairro  de  Itaipu  apresenta  uma  gama  de  conflitos  socioambientais               

relativos  à  pesca  e  a  conservação  da  natureza  que  evidencia  diferentes  faces  desses  conflitos.               

Minha  participação  no  NUPIJ  foi  bastante  significativa  para  a  ampliação  da  minha  percepção              

e   novas   reflexões   em   relação   à   temática   dos   conflitos   socioambientais.  

Além  do  meu  vínculo  como  discente  na  UFF  também  ocupo  cargo            

técnico-administrativo  em  educação  na  mesma  instituição.  Minha  relação  com  a  UFF  se             

desenvolve  desde  2009  e  ao  longo  desse  tempo  pude  compreender  o  papel  da  universidade               

pública  em  minha  vida.  A  partir  da  minha  experiência  qualifiquei  o  espaço  universitário  como               

lugar  de  diversidade  que  serviu  para  me  apresentar  diferentes  perspectivas  da  vida  em              

sociedade.  Sou  convicta  da  importância  do  ensino  público,  gratuito  e  de  qualidade  como              

instrumento  para  a  melhora  das  condições  de  vida  e  emancipação  dos  seres  humanos  por  meio                

da  produção  de  conhecimento.  Avalio  meu  ingresso  na  pós-graduação  como  forma  de  retribuir              

o  investimento  público  na  minha  formação  através  da  contribuição  para  a  construção  de              

tecnologias   sociais   capazes   de   potencializar   a   administração   de   conflitos   socioambientais.  
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Introdução  

 
A  Constituição  da  República  de  1988  (CRFB/88)  prevê  aos  índios  o  direito  real  de  uso                

das  Terras  Indígenas  e  aos  quilombolas  a  propriedade  definitiva  das  Terras  Quilombolas,             

demarcadas  pela  União.  Porém,  às  comunidades  tradicionais,  apesar  de  previstas  na  CRFB/88             

no  bojo  dos  “outros  grupos  participantes  do  processo  civilizatório  nacional”,  não  está  prevista              

nenhuma  ocupação  especial  do  território.  Apesar  do  tratamento  fundiário  especial,  indígenas  e             

quilombolas  não  possuem  a  propriedade  de  fato  de  suas  terras,  pois  elas  possuem  os  mesmos                

atributos   dos   bens   público,   quais   sejam,   são   inalienáveis,   impenhoráveis   e   imprescritíveis.   

Na  CRFB/88,  a  partir  dos  referenciais  trazidos  pelos  debates  que  aconteciam  no             

âmbito  da  construção  da  Convenção  169  da  OIT ,  o  Estado  reconhece  aos  dois  referidos               3

grupos  étnicos  o  reconhecimento  de  seus  territórios  em  face  de  uma  reparação  do  período               

colonial.  Já  a  invenção  da  categoria  tradicional  teria  se  conformado  do  multiculturalismo  da              

Convenção  169  que  se  dirigia  apenas  a  povos  indígena  e  tribais  associada  ao  conceito  de                

desenvolvimento  sustentável  da  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  meio  Ambiente  e            

Desenvolvimento  (ECO  92),  criando  uma  identidade  não  étnica  que  abarcaria  os  grupos             

culturalmente  diferenciados  que  também  são  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira  mas            

não  são  índios  ou  quilombolas.  Cabe  ressaltar  que  o  reconhecimento  de  direitos  através  do  uso                

das  identidades  indígena,  quilombola  ou  tradicional  configura  um  acesso  diferenciado  a            

direitos  frente  a  não  universalização  de  direitos  sociais,  assim,  esse  acesso  diferenciado  se  dá               

a   partir   de   uma   ordem   hierárquica   cultural   (LOBÃO,   2017,   p.   410).   

A  categoria  tradicional  está  associada  à  proteção  ambiental  à  medida  que  aparece  pela              

primeira  vez  no  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  (SNUC),  no  ano               

2000.  Apesar  da  categoria  de  identidade  tradicional  ter  sido  constituída  em  relação  com  a               

proteção  ambiental,  quando  as  políticas  de  conservação  do  meio  ambiente  chegam  em             

territórios  historicamente  ocupados  por  grupos  minoritários  culturalmente  diferenciados,         

ameaçam  a  permanência  e  a  reprodução  material,  cultural  e  social  desses  grupos.  Quando              

3 Segundo  Lobão  (2017):  “É  importante  destacar  que  o  governo  brasileiro  aceita,  perante  a  própria  OIT,  que  os                   
grupos  remanescentes  de  quilombo  estejam  ao  abrigo  da  Convenção  169,  na  condição  de  povos  tribais,  conforme                 
a  alínea  “a”  do  artigo  primeiro  da  convenção:  “a)  aos  povos  tribais  em  países  independentes,  cujas  condições                  
sociais,  culturais  e  econômicas  os  distingam  de  outros  setores  da  coletividade  nacional,  e  que  estejam  regidos,                 
total  ou  parcialmente,  por  seus  próprios  costumes  ou  tradições  ou  por  legislação  especial”.  Os  remanescentes  de                 
quilombo  estão  ao  abrigo  do  artigo  68  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição                
Federal  de  1988,  e  em  decretos  do  governo  federal,  especialmente  os  de  número  4.887/2003  e  6.040/2007.”                 
(LOBÃO,   2017,   p.   407)    
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ocorre  a  afetação  ambiental  de  uma  área  que  é  território  tradicional  entram  em  choque  duas                

ordens  de  direitos,  o  direito  difuso  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  e  os  direitos               

culturais   de   grupos   minoritários.   

Via  de  regra,  existe  de  fato  a  prevalência  da  conservação  ambiental  tendo  em  vista  que                

a  legislação  específica,  o  SNUC,  determina  que  esses  grupos  minoritários  devem  ser             

reassentados,  ou  seja,  retirados  do  território  tradicional,  confrontando  expressamente  a           

determinação  constitucional  de  garantia  dos  direitos  culturais.  A  determinação  de           

reassentamento  não  considera  a  essencialidade  do  território  para  a  reprodução  dos  grupos,  a              

ocupação  longeva  dos  deles  e  a  capacidade  da  reprodução  material,  cultural  e  social  dos               

mesmos  sem  descaracterizar  os  atributos  naturais  que  levaram  a  escolha  do  lugar  como              

Unidade   de   Conservação   (UC)   de   proteção   integral,   que   é   restritiva   a   presença   humana.   

A  dicotomia  entre  conservação  ambiental  e  direitos  culturais  parece  estar           

fundamentada  pela  previsão  legal  trazida  pelo  SNUC,  tendo  em  vista  que,  para  os  grupos               

minoritários  é  possível  compatibilizar  preservação  da  natureza  e  direitos  culturais,  o  que  se              

observa  empiricamente  em  seus  territórios  que,  mesmo  diante  da  ocupação  histórica,  guardam             

atributos   naturais   que   são   eleitos   como   objeto   de   conservação   pelas   políticas   de   governo.  

Quando  há  sobreposição  entre  território  tradicional  e  UC  de  proteção  integral,  onde  a              

permanência  humana,  via  de  regra,  não  é  admitida,  a  solução  legal  prevista  pelo  SNUC  é  a                 

realocação  da  comunidade  tradicional  pelo  poder  público  em  local  e  condições  acordados             

entre  as  partes,  sendo  que,  até  que  o  reassentamento  seja  possível,  deverão  ser  estabelecidas               

através  do  Termo  de  Compromisso  Ambiental  (TCA)  normas  e  ações  específicas  destinadas  a              

compatibilizar  a  presença  das  populações  tradicionais  residentes  com  os  objetivos  da  unidade,             

sem  prejuízo  dos  modos  de  vida,  das  fontes  de  subsistência  e  dos  locais  de  moradia  destas                 

populações,  assegurando-se  a  sua  participação  na  elaboração  das  referidas  normas  e  ações.  Ou              

seja,   sem   acordo   entre   as   partes,   não   é   possível   o   reassentamento.   

Essa  pesquisa  objetiva  refletir  sobre  como  opera  a  categoria  de  identidade  tradicional             

frente  ao  reconhecimento  de  direitos  na  trajetória  pela  permanência  de  comunidades            

tradicionais  em  seus  territórios  quando  estes  são  alvo  de  iniciativas  de  conservação  ambiental              

que  determinam  sua  expulsão.  Nesse  sentido  o  trabalho  pretende  contribuir  para  uma  melhor              

compreensão   das   questões   pertinentes   ao   tema.   

Para  tanto,  o  objeto  desta  pesquisa  consistirá  na  análise  do  caso  da  Comunidade              

Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas,  mais  especificamente  sua  trajetória  na  luta  pela             
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permanência  em  seu  território  a  partir  de  uma  festa  tradicional  organizada  pela  ACOTMA.  A               

Comunidade  possui  um  modo  de  vida  particularizado  e  uma  ocupação  longeva  no  Morro  das               

Andorinhas  mas  iniciativas  institucionais  de  conservação  da  natureza  geraram  uma           

ressignificação  do  território  da  família  de  Leonel  Siqueira  e  Mariana  como  área  de              

conservação.  Diante  disso,  a  família  que  ocupava  historicamente  o  Morro,  teve  práticas             

restritas  e  passou  a  ser  entendida  como  ameaça  à  natureza  daquele  lugar.  A  primeira  medida                

de  conservação  foi  a  instituição  do  Morro  das  Andorinhas  como  Área  de  Preservação              

Permanente  (APP)  no  início  da  década  de  1990,  depois,  a  Comunidade  foi  alvo  de  duas  Ações                 

Civis  Públicas  (ACPs)  sob  a  acusação  de  promoverem  degradação  ambiental  através  de  um              

processo  de  favelização,  ademais,  o  território  da  Comunidade  foi  anexado  ao  PESET,  UC              

restritiva   a   permanência   humana.  

Inicialmente,  é  preciso  apresentar  que  pretendo  refletir  sobre  uma  trajetória  que            

vivenciei  em  parte,  que  começou  a  se  desenrolar  antes  mesmo  de  eu  estar  na  graduação  e  da                  

qual  me  aproximei  academicamente  quando  ingressei  no  PPGSD.  Meu  contato  com  a             

problemática  que  envolve  a  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  se  deu,             

principalmente,  através  da  participação  das  reuniões  do  NUPIJ,  das  aulas  do  Professor             

Ronaldo  Lobão  e  de  leitura  bibliográfica  já  produzida  sobre  a  comunidade.  Vale  apontar  que,               

no  caminho  entre  escuta,  leitura  e  produção  escrita,  o  conteúdo  passa  pelo  meu  referencial               

cognitivo  e  vira  texto  com  perspectivas  que  podem  ser  próximas  ou  distantes  das  apontadas               

inicialmente   no   âmbito   do   NUPIJ.   

Meu  contato  com  a  comunidade  do  Morro  das  Andorinhas  ocorreu,  principalmente,            

através  de  minha  participação  na  festa  realizada  pela  comunidade,  onde  tive  a  oportunidade  de               

conhecer,  escutar  e  interagir  com  os  moradores  do  Morro.  Esse  contato  me  permitiu  escutar  a                

narrativa  deles,  depois  de  tantos  anos  lidando  com  o  conflito  socioambiental  que  lhes  permeia               

a  vida  diariamente  tanto  de  forma  concreta,  quando  acontecem  episódios  de  conflitos  com  o               

INEA,   quanto   de   forma   subjetiva   pois   sempre   paira   sobre   eles   a   possibilidade   da   remoção.   

A  atuação  da  UFF  no  conflito  enfrentado  pela  comunidade  tradicional  desde  a  chegada              

do  meio  ambiente  foi  e  é  imprescindível  para  possibilitar  a  permanência  dela  em  seu               

território.  A  UFF  acompanhava  os  pescadores  da  Praia  de  Itaipu  e  através  da  solicitação  do                

presidente  da  Associação  Livre  dos  Pescadores  e  Amigos  da  Praia  de  Itaipu  (ALPAPI),  Seu               

Chico,  a  universidade  subiu  o  Morro  das  Andorinhas  em  2001.  O  NUPIJ  atua  na  comunidade                

através  da  disponibilização  de  um  repertório  sócio-jurídico  que  subsidie  a  permanência  deles,             
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bem  como,  cumpre  o  papel  de  mediador  no  contato  entre  comunidade  e  INEA.  Importante               

ressaltar  que  na  relação  construída  entre  NUPIJ  e  comunidade,  o  NUPIJ  busca  respeitar  a               

autonomia  do  grupo  para  decidir  sobre  as  questões  que  afetam  suas  vidas,  agindo  assim,  a                

partir   do   que   é   demandado   ao   Núcleo   de   Pesquisa,   como   se   depreende   do   trecho   a   seguir:   

Gostaríamos,  entretanto,  de  destacar  a  parceria  que  se  estabeleceu  entre  esses            
pesquisadores  e  a  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  a  partir            
de  2001.  Mais  do  que  um  campo  de  pesquisa,  de  ensino  e  de  extensão,  os                
processos  sociais,  jurídicos  e  políticos  deflagrados  a  partir  de  Ação  Civil            
Pública  no  2000.002.004290-4,  interposta  pelo  Ministério  Público  Estadual  –          
MPE  –  com  base  em  Inquérito  Civil  datado  de  23/05/1994,  estabeleceu  um             
modelo  de  interlocução  entre  pesquisadores  e  os  grupos  sociais  locais  que            
privilegia  o  fazer  com,  e  não  fazer  por,  ou  fazer  para.  Com  isto  queremos               
enfatizar  a  reflexão  construída  em  conjunto,  cuja  diferença  se  expressa  na            
forma,  não  existindo  divergência  quanto  a  seu  conteúdo.  (LOBÃO,  2009.  p.            
02).   

 

Utilizo  como  referencial  teórico  desta  pesquisa  a  tese  do  Ronaldo  Lobão  (2006)  pois              

ela  sugere  a  partir  da  análise  de  alguns  casos  concretos,  inclusive  o  do  Morro  das  Andorinhas,                 

que  as  Reservas  Extrativistas  foram  envolvidas  em  uma  nova  cosmologia  política  que  convida              

os  grupos  locais  a  entrar  em  um  novo  universo  cognitivo  mas  em  uma  posição  tutelada  ou                 

subalterna.  Segundo  o  autor,  os  instrumentos  utilizados  nesse  envolvimento  são  a  construção             

de  identidades  de  fora  para  dentro,  a  chegada  do  meio  ambiente  em  seus  lugares  como  UC  ou                  

Áreas  Protegidas  e  a  submissão  aos  ditames  do  Desenvolvimento  Sustentável.  Ademais,  uso             

como  referência  um  artigo,  publicado  em  2017,  que  constrói  o  conceito  de  regimes  de               

acoplamento  elucidando  sua  trajetória  e  informando  como  ele  opera.  O  conceito  é             

imprescindível  como  categoria  analítica  do  presente  trabalho  pois  a  categoria  de  identidade             

tradicional   é   interpretada   como   um   tipo   de   regime   de   acoplamento.   

Outro  referencial  é  a  dissertação  de  Juliana  Latini  (2010),  cujo  objetivo  foi             

compreender  como  a  questão  pública  ambiental  se  expressa  nas  relações  familiares  e  no              

cotidiano  da  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas.  Entre  as  interferências            

promovidas  pela  transformação  do  território  da  família  em  área  de  preservação  ambiental,             

destacou-se  a  formação  da  ACOTMA.  Para  compreender  o  que  acontece  quando  a  família              

vira  uma  entidade  pública  a  autora  recorreu  à  noção  de  “território  de  parentesco”,  baseado  nas                

lógicas  de  reciprocidade  e  pertencimento  ao  “lugar”  para  entender  os  modos  de  viver  e  de                

habitar   dos   moradores   do   Sítio   da   Jaqueira.   

Utilizo  também,  a  monografia  de  Tatiana  Calandrino  Maranhão  (2007)  que  objetivou            
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contribuir  para  uma  análise  crítica  da  defesa  judicial  do  meio  ambiente  frente  a  Ação  Civil                

Pública  promovida  pelo  Ministério  Público  Estadual  (MPE),  na  qual,  a  Comunidade            

Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  foi  acusada  de  empreender  um  processo  de  favelização              

contínuo  em  local  que  era  considerado,  a  época,  área  de  preservação  permanente  do              

Município  de  Niterói.  Diante  do  suposto  prejuízo  ao  meio  ambiente,  o  MPE  pediu  à  Prefeitura                

de  Niterói  a  remoção  de  todos  os  moradores,  em  nome  dos  direitos  difusos  da  sociedade.  A                 

medida  requerida  levou  a  demolição  de  uma  casa  ameaçando  a  permanência  da  comunidade              

que,  por  sua  vez,  defendeu  o  direito  de  permanecer  no  lugar  onde  estabeleceram  seu  modo                

particular  de  vida,  com  base  nos  direitos  culturais  assegurados  pela  CRFB/88.  A  autora              

avaliou  que,  mediante  as  distintas  significações  sobre  o  mesmo  espaço  territorial,  a             

administração  do  conflito  variou  de  acordo  com  o  conceito  de  meio  ambiente  adotado  pelo               

agente  responsável  pela  aplicação  da  legislação  ambiental.  Por  fim,  o  trabalho  concluiu  a              

necessidade  de  considerar  os  diferentes  significados  atribuídos  socialmente  aos  recursos           

ambientais   na   efetivação   da   defesa   judicial   do   meio   ambiente.  

Por  fim,  faço  uso  da  tese  de  Fábio  Mota  que  se  propôs  a  discutir  os  processos  de                  

mobilizações  coletivas  que  envolvem  demandas  de  direitos  e  de  reconhecimento  vinculadas  às             

reivindicações  de  identidades  diferenciadas.  O  autor  buscou  lançar  um  olhar  sobre  os             

processos  reivindicatórios  de  grupos  considerados  minoritários  nos  espaços  públicos  do  Brasil            

e  da  França.  A  fim  de  elaborar  uma  análise  contrastiva,  observou  no  Brasil  as  demandas  de                 

direitos  vinculados  a  reivindicações  de  identidades  diferenciadas  que  ocorrem  em  situações  de             

conflito  e  objetivam,  tanto  o  reconhecimento  das  identidades,  como  os  de  direitos  das              

identidades  denominadas  "remanescentes  de  quilombos",  na  Ilha  da  Marambaia,  e           

"populações  tradicionais",  no  Morro  das  Andorinhas.  Na  França,  analisou  as  demandas  de             

reconhecimento  de  direitos  e  de  identidades  diferenciadas  reivindicadas  pelos  "Antilhanos"           

que   moram   em   Paris,   em   especial   os   martiniquenses.   

Diante  do  referenciais  expostos,  a  hipótese  a  ser  testada  no  presente  trabalho  considera              

que  a  festa  tradicional  organizada  pela  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  pode              

significar  a  reconstrução  e  reafirmação  da  identidade  tradicional  da  comunidade  para  dentro  e              

para  fora,  operando  como  estratégia  de  legitimação  do  direito  de  permanência  através  dessa              

reafirmação,  pois  a  identidade  tradicional  potencializa  o  reconhecimento  de  direitos.  Ainda            

nesse  sentido,  a  festa  assumiria  outras  dimensões  como,  reforçar  os  laços  familiares,             

comunitários  e  de  alianças  com  parceiros  na  luta  pela  permanência  e  obtenção  de  legitimidade               
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na   esfera   pública   frente   aos   atores   institucionais   e   a   sociedade   civil   de   modo   geral.    

A  metodologia  da  pesquisa  é  o  trabalho  de  campo  por  meio  do  empréstimo  de                

técnicas  próprias  das  ciências  sociais,  em  especial  da  antropologia,  principalmente  a            

observação  participante.  Também  utilizei  a  pesquisa  bibliográfica,  principalmente  outras          

pesquisas  anteriores  realizadas  no  âmbito  do  PPGSD  sobre  o  Morro  das  Andorinhas,  mas              

também  um  repertório  bibliográfico  reunido  durante  o  curso  de  Mestrado,  além  da  análise  da               

legislação  e  normativas  atinentes  ao  tema  e  de  documentos  oficiais,  como  processos             

administrativos   e   judiciais   e   pareceres   técnicos.    

Metodologia  própria  da  antropologia,  escolhi  utilizar  a  técnica  da  observação           

participante,  inspirada  em  Bronislaw  Malinowski  (2018)  na  sua  obra  “Argonautas  do  Pacífico             

Ocidental”,  por  considerar  que  observar  e  participar  facilitam  o  entendimento  por  ser  melhor              

do  que  simplesmente  perguntar,  pois  as  respostas  vêm  com  o  tempo,  junto  com  a  observação  e                 

a  participação.  Para  o  autor,  a  utilização  de  questionários  e  de  entrevistas  realizadas  por  meio                

de  tradutores  acabavam  por  introduzir  categorias  alheias  ao  universo  cultural  pesquisado,  o             

que  acabava  por  provocar  distorções  no  material  etnográfico.  Diante  disso,  verificou  que  a              

observação  direta  do  comportamento  dos  sujeitos  estudados  era  necessária  para  captar  a             

riqueza  de  significados  que  permeia  a  vida  social,  propondo  a  observação  participante  como              

um   aprofundamento   do   trabalho   de   campo.  

Na  construção  metodológica  da  presente  dissertação,  também  me  apego  ao  artigo  de             

Roberto  Cardoso  de  Oliveira  (1996)  intitulado  “O  trabalho  do  Antropólogo:  Olhar,  Ouvir,             

Escrever”,  considerando  que  o  trabalho  etnográfico  se  divide  em  três  etapas  essenciais:  olhar,              

que  consiste  na  observação  qualificada  e  por  isso  não  ingênua;  ouvir,  que  complementa  o               

olhar  e  igualmente  deve  estar  preparado  para  evitar  ruídos  insignificantes  e  que  consiste  em               

indagar  os  sujeitos  da  pesquisa  sobre  seus  comportamentos  a  fim  de  obter  explicações  nativas               

dos  fenômenos  culturais  e,  portanto,  significados  culturais  próprios;  e  o  escrever,  tarefa             

realizada  no  “gabinete”,  entendido  como  local  isolado  do  campo  a  fim  de  resguardar  certo               

distanciamento  e  que  consiste  em  exercitar  o  pensamento  reflexivo  a  partir  dos  dados  colhidos               

nas   duas   primeiras   etapas   e   sistematizá-los   enquanto   sínteses   próprias   das   ciências   sociais.  

Considero,  ainda  no  âmbito  da  metodologia  empregada,  Roberto  Da  Matta  (1978)  e             

sua  distinção  entre  as  três  dimensões  do  trabalho  etnográfico  realizada  pelo  autor  no  artigo  “O                

Ofício  de  Etnólogo,  ou  como  Ter  "Anthropological  Blues"”.  O  plano  teórico-intelectual,            

quando  o  pesquisador  ainda  não  tem  contato  com  os  sujeitos  da  pesquisa  e  está  a  elaborar                 
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teses  a  partir  da  bibliografia  até  então  disponível.  O  segundo  plano,  denominada  de  período               

prático,  precede  a  ida  à  campo  e  é  o  momento  que  o  pesquisador  põe  de  lado  o  exercício                   

teórico  para  dedicar-se  às  questões  mais  práticas  como  o  planejamento  e  os  preparativos  para               

a  viagem.  O  terceiro  e  último  plano,  chamado  de  pessoal  ou  existencial,  seria  o  momento  de                 

síntese  entre  a  realidade  e  a  teoria,  quando  o  pesquisador  depara-se  com  os  sujeitos  de  carne  e                  

osso  que  até  então  somente  era  capaz  de  imaginar,  encontrando-se  entre  dois  mundos,  o               

mundo   dele   próprio   e   um   outro.  

Apesar  da  metodologia  e  dos  autores  escolhidos,  apenas  pretendo  me  inspirar  em             

técnicas  próprias  da  antropologia  para  a  realização  do  trabalho  de  campo,  sem  a  pretensão  de                

realizar  uma  etnografia,  coisa  que  esta  dissertação  não  é,  mesmo  porque,  não  foi  possível               

permanecer  por  longo  período  em  campo.  Bem  como,  a  elaboração  do  presente  trabalho              

enfrentou  dificuldades  de  ordem  pessoal  relativa  a  entrada  no  campo  e  de  indefinição  do  tema                

a   ser   tratado   sobre   o   campo   Morro   das   Andorinhas.  

Outra  dificuldade  de  produzir  esse  trabalho  vem  do  engessamento  da  minha            

cognitividade  no  mundo  do  Direito,  da  minha  tentativa  de  por  vezes  tentar  explicar  e               

enquadrar  o  mundo  na  lei  apesar  de  sustentar  a  convicção  de  que  a  realidade  não  cabe  na  lei,                   

de  que  os  lírios  não  nascem  da  lei,  como  diz  Carlos  Drummond  no  poema  Nosso  Tempo.                 

Acredito  que  o  Direito  é  instrumento  através  do  qual  se  objetiva  conformar  as  relações  em                

sociedade,  os  corpos,  as  vidas  e  isso  é  feito  a  partir  de  um  referencial  hegemônico  que  é                  

excludente,  moralista  e  elitista.  Avalio  que  o  Direito  é  instrumento  de  manutenção  do status               

quo  vigente,  de  dominação,  mas  ainda  assim  faço  um  esforço  de  refletir  sobre  outros  sentidos                

da   lei,   buscando   novas   aberturas   cognitivas   entre   o   Direito   e   a   realidade.   

Se  torna  relevante  expor  isso  pois  pretendo  escrever  esse  trabalho  sobre  o  campo              

acompanhado  pelo  NUPIJ  e,  principalmente,  pelo  Professor  Ronaldo  Lobão  com  a            

responsabilidade  de  não  limitar  a  trajetória  da  comunidade  tradicional  do  Morro  das             

Andorinhas  construída  em  conjunto  com  o  NUPIJ  por  uma  cognição  impregnada  pelo  Direito,              

pois   a   prática   do   NUPIJ   tenta   insubordinar   o   Direito.   

A  presente  dissertação  está  estruturada  em  quatro  capítulos,  por  sua  vez  divididos  em              

subtítulos.  No  primeiro  capítulo,  apresento  a  festa,  como  ela  é  produzida  e  as  significações               

que  identifiquei  a  partir  das  impressões  que  tive  ao  acompanhar  sua  preparação  e  realização.               

A  fim  de  compreender  o  conflito  socioambiental  que  envolve  a  realização  da  festa  tradicional,               

apresento  no  segundo  capítulo  uma  caracterização  da  comunidade  tradicional  e  descrevo  sua             
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longeva   ocupação   no   Morro   das   Andorinhas.   

Ainda  nesta  esteira,  no  terceiro  capítulo,  analiso  a  trajetória  de  defesa  da  permanência              

da  comunidade  em  seu  território  tradicional  diante  das  ações  estatais  de  conservação             

ambiental  que  demandam  a  expulsão  da  comunidade.  No  quarto  e  último  capítulo,  retomo  os               

referenciais  teóricos  e  legais  que  são  mobilizados  para  administrar  o  conflito  socioambiental,             

conceituo  a  categoria  tradicional  como  regime  de  acoplamento,  aponto  seus  limites  e  discorro              

sobre   o   uso   da   identidade   tradicional   como   meio   para   alcançar   o   reconhecimento   de   direitos.   
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1.   A   festa   tradicional  

 
Em  2016  participei  pela  primeira  vez  da  festa  tradicional  realizada  pela  ACOTMA  no              

Morro  das  Andorinhas.  Como  já  mencionei  antes,  já  estava  inteirada  em  alguma  medida  sobre               

o  conflito  socioambiental  que  envolve  a  comunidade  tradicional  e  as  medidas  de  conservação              

ambiental  dirigidas  à  área.  Na  época  objetivava  tratar  do  Termo  de  Compromisso  Ambiental              

na   dissertação   de   mestrado   a   ser   elaborada   no   PPGSD.   

Participei  da  festa  tradicional  de  maneira  despretensiosa,  ainda  não  pensava  em            

realizar  meu  trabalho  sobre  ela,  queria  apenas  conhecer  o  território  da  comunidade  e  ver  quem                

eles  eram.  Perguntava  ao  Allan,  meu  colega  do  NUPIJ,  quem  era  Dona  Aída,  Seu  Bichinho,  o                 

presidente  da  ACOTMA,  quem  era  o  gestor  do  PESET,  quem  eram  os  pescadores  da  Praia  de                 

Itaipu  que  subiram  o  Morro  para  a  festa,  todos  atores  das  quais  já  tinha  ouvido  falar  ou  lido  a                    

respeito.  Não  me  apresentei  e  não  fui  apresentada,  preferi  não  interromper  a  diversão  e  o                

trabalho  da  comunidade  tradicional  pois  sabia  que  haveria  momento  mais  propício.  Estava  na              

festa  por  intermédio  do  NUPIJ,  naquele  ano  a  ACOTMA  estava  vendendo  rifas             

antecipadamente,  comprei  a  minha  com  o  Allan  e  fui  instruída  que  deveria  levar  a  bebida  e  a                  

comida   seria   fornecida   pela   comunidade.   

Quando  participei  da  festa  já  estava  situada  sobre  os  efeitos  que  a  criação  de  unidades                

de  conservação  pode  acarretar  para  comunidades  tradicionais  através  da  restrição  de  seus             

direitos  culturais  mas  me  vi  participando  de  uma  festa  realizada  por  uma  comunidade              

tradicional  cujo  território  foi  inserido  dentro  de  um  parque  estadual,  categoria  de  proteção              

integral  que  não  aceita  permanência  humana,  sendo  a  festa  realizada  no  território  tradicional              

e,  consequentemente,  no  parque.  Não  bastasse  isso,  o  ponto  alto  da  festa  era  acender  uma                

fogueira,   friso,   na   presença   de   representantes   do   INEA.  

Estar  na  festa  me  instigou  a  questionar  sobre  como  aquilo  era  possível,  por  que  a                

direção  do  PESET  e  o  INEA  não  proibiram  a  realização  da  festa,  ainda  mais  com  uma                 

fogueira?  Eu  pensava  na  Lei  de  Crimes  Ambientais,  que  criminaliza  o  fogo,  e  no  SNUC,  que                 

restringe  práticas  da  comunidade  tradicional  e  determina  o  seu  reassentamento.  Esperava  que             

a  postura  do  INEA  fosse  de  reprimir  a  festa  diante  dessas  referências  legais  pois  nessa  época                 

eu   lia   os   órgãos   ambientais   como   ideólogos   da   proteção   integral.   

Essas  indagações  me  levaram  a  refletir  sobre  os  significados  que  a  festa  possui  para  a                

comunidade  e  qual  a  relevância  que  lhe  é  atribuída  pois  imaginava  ter  sido  difícil  negociar                
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com  o  INEA  a  realização  dela.  Bem  como,  me  fez  pensar  no  Termo  de  Compromisso                

negociado  entre  a  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  e  o  INEA  em              

perspectiva   com   a   festa,    como   um   dos   fatores   que   amparam   o   acontecimento   da   festa.  

No  ano  seguinte,  em  2017,  a  festa  tradicional  não  ocorreu  pois  Dona  Aída,  casada  com                

Seu  Bichinho,  faleceu  em  04  de  julho  de  2017,  às  vésperas  da  realização  da  festa,  que                 

acontece  costumeiramente  no  mês  de  agosto.  Já  em  2018,  em  virtude  do  falecimento  próximo               

de  dois  membros  da  família,  Ermi  e  Vanda,  filhos  de  Arsênio  Siqueira,  a  Festa  do  Morro  das                  

Andorinhas   ocorreu   no   dia   08   de   setembro.   

Em  2018,  participei  da  festa  tradicional  com  o  intuito  de  elaborar  o  presente  trabalho               

sobre  ela.  Esse  foi  o  momento  em  que  tive  a  oportunidade  de  interagir  diretamente  com  a                 

comunidade,  de  conhecê-los  de  maneira  mais  próxima  e  de  escutar  suas  impressões  tanto              

acerca   da   festa   tradicional   quanto   do   conflito   socioambiental   no   qual   estão   inseridos.  

 
Figura   1   -   Publicação   em   rede   social   convidando   para   a   festa   tradicional   de   2018.   Fonte:   página   de  
rede   social   da   ACOTMA,   intitulada   “Acotmaandorinhaitaipu   Acotma   Andorinha”,   em   18/06/2019.   

 



25  
 

Os  relatos  orais  da  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  não  precisam             

quando  a  festa  tradicional  realizada  pela  família  de  Leonel  Siqueira  começou,  relatam  que  a               

festa  acontecia  todo  ano  em  agosto  com  o  objetivo  de  integrar  a  família  e  que  tinha  a  estética                   

das  festas  juninas  tão  comuns  no  Brasil,  com  brincadeiras  e  danças.  Existe,  entretanto,  um               

marco  temporal  que  aparecia  em  diversas  falas,  qual  seja,  “quando  a  festa  deixou  de  ser                

familiar”   e   passou   a   ser   aberta   ao   público.  

Diante  da  ameaça  de  expulsão  da  família  de  seu  território  em  virtude  de  conflitos               

socioambientais  enfrentados  pela  comunidade,  a  festa  assumiu  um  caráter  que  transcende  o             

lazer  em  família  e  representa  um  espaço  onde  se  reforçam  as  relações  familiares  e  sociais  a                 

fim  de  assegurar  o  direito  de  permanência  em  seu  território,  conforme  postula  Latini  no  trecho                

que   segue:  

A  festa  passou  a  ser  investida  de  um  caráter  para  além  do  lazer  como  único                
fim,  devido  à  necessidade  de  se  manterem  unidos,  reforçando  os  laços            
familiares  na  intenção  de  lutar  pela  terra,  considerada  moralmente  de  direito.            
A  festa  representa,  sobretudo,  um  momento  de  reunião  e  união,  fortalecimento            
das  relações  sociais  e  familiares,  assim  como  a  reafirmação  dos  moradores            
como   os   verdadeiros   herdeiros   do   território.   (LATINI,   2010,   p.   109)   

 

A  mudança  de  perfil  da  festa  tradicional  se  deu  em  2002,  quando  a  ACOTMA  passou                

a  organizar  a  festa  e  assumiu  a  abertura  da  festa  ao  público  como  estratégia  para  visibilizar  a                  

comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  e  os  conflitos  que  eles  enfrentam  para              

manter  seus  modos  de  vida  e  permanecer  no  local  onde  vivem  há  aproximadamente  149  anos.                

Segundo  Latini,  a  festa  junina  sempre  foi  a  própria  celebração  das  teias  de  relações  sociais                

que  dão  significado  à  comunidade,  mas  depois  da  fundação  da  Associação,  passou  também  a               

celebrar  a  mobilização  política  em  prol  de  uma  visibilidade  pública  e  dos  direitos  de  moradia                

(LATINI,   2010,   p.   109).  

O  termo  de  compromisso  assinado  pelos  comunitários  tradicionais  do  Morro  das            4

Andorinhas,  ACOTMA  e  INEA  prevê  a  realização  da  festa  e  da  fogueira.  O  termo  inclusive                

determina  as  medidas  de  segurança  necessárias  para  a  construção  e  acendimento  da  fogueira.              

Conforme  consta  no  termo,  na  cláusula  terceira  que  trata  das  obrigações,  a  interveniente  do               

termo,   ou   seja,   a   ACOTMA,   se   obriga   a:  

4 O  primeiro  termo  de  compromisso  firmado,  em  2011,  entre  ACOTMA,  INEA  e  comunitário  segue  como  o                  
Anexo  II  deste  trabalho.  O  TC  é  o  de  José  Siqueira  da  Silva,  conhecido  como  Tidi,  e  possui  as  mesmas  cláusulas                      
dos   outros   TCs   firmados.   
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3.3.4  -  Disciplinar  a  realização  das  festas  da  comunidade,  no  sentido  de  que  as               
mesmas  não  gerem  perigo  de  dano  ao  meio  ambiente,  em  especial  com             
relação  às  festas  juninas  e  julinas,  tendo  em  vista  a  colocação  de  fogueira,  que               
é   parte   integrante   dos   mesmos   e   que   deverá:   
3.3.4.1   -   ser   disposta   no   centro   do   campo   de   futebol;   
3.3.4.2   -   limitar-se   à   altura   máxima   de   1,0   metro;   
3.3.4.3   -   utilizar,   preferencialmente,   madeira   grossa;   
3.3.4.4   -   cercar   o   local   do   fogo,   prevenindo   a   rolagem   de   material   em   brasa;   e   
3.3.4.5   -   certificar-se   da   extinção   completa   da   mesma   finda   a   festividade.   

 
A  festa  tradicional  é  realizada  em  um  campinho  de  terra  batida  que,  para  quem  sobe  o                 

Morro  das  Andorinhas,  marca  o  início  do  Sítio  das  Jaqueiras.  Margeando  o  campinho,  à               

direita  pode-se  observar  algumas  casas,  em  frente  fica  a  casa  de  Seu  Bichinho.  Abaixo  segue                

mapa  elaborado  por  Marcelo,  filho  de  Seu  Bichinho  e  Dona  Aída,  onde  consta  a  disposição                

das   casas.  

 
Figura   2   -   Disposição   das   casas   da   Comunidade   Tradicional   do   Morro   das   Andorinhas   (LATINI,   2010,  

p.   52).   
 

A  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  é  constituída  por  ramos  da             

família  de  um  casal  fundador.  Segundo  a  árvore  genealógica  dos  atuais  moradores  do  Morro               
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das  Andorinhas,  elaborada  pelo  NUPIJ  e  atualizada  em  2018,  os  antepassados  comuns  de              

todos  os  moradores  são  Leonel  Siqueira  da  Silva  e  Mariana  Maria  Dias  de  Gusmão.  Foram                

eles  que  fixaram  moradia  no  platô  do  morro  na  segunda  metade  do  século  XIX,  no  ano  de                  

1870,  construíram  as  primeiras  casas  e  criaram  sua  família,  que  mais  tarde  veio  constituir  a                

Comunidade   Tradicional   do   Morro   das   Andorinhas   (LOBÃO,   2009.   p.   04).  

No  relato  da  festa  tradicional  que  segue  no  próximo  item,  apresentarei  os  familiares  da               

comunidade  tradicional  que  tive  contato  durante  a  preparação  e  realização  da  festa.  Para  que               

seja  possível  obter  uma  melhor  compreensão  das  relações  familiares  entre  os  moradores  do              

Morro  das  Andorinhas,  o  Anexo  I  deste  trabalho  consiste  na  genealogia  da  família  produzida               

pelo   NUPIJ.  

Cabe  ressaltar  ainda  que  foi  realizada  uma  reunião  em  agosto  entre  ACOTMA  e              

INEA,  representado  por  um  gestor  do  PESET,  para  informar  da  pretensão  de  fazer  a  festa  em                 

setembro  e  confirmar  a  viabilidade.  Após  a  reunião,  a  ACOTMA  encaminhou  um  ofício  à               

direção   do   PESET   para   notificar   formalmente   sobre   a   festa.    

 

1.1   Campo,   minha   entrada   na   Comunidade   Tradicional   

 

Estive  no  Sítio  das  Jaqueiras  nos  dias  07,  08  e  09  de  setembro  de  2018  para                 

acompanhar  a  preparação,  realização  e  o  dia  seguinte  da  festa.  Aquela  não  era  a  primeira  vez                 

em  que  estava  no  Morro  das  Andorinhas  ou  no  Sítio  das  Jaqueiras,  como  anteriormente               

mencionado,  entretanto,  nas  visitas  em  que  estive  na  companhia  dos  moradores  do  Morro              

estive   apenas   como   observadora,   sem   estabelecer   significativa   interação.   

Apesar  de  já  ter  lido  e  escutado  sobre  a  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das               

Andorinhas  e  sua  trajetória,  conhecia  apenas  algumas  figuras  que  eram  mais  mencionadas  em              

textos  e  reuniões.  Eu  não  era  uma  pessoa  conhecida  pela  comunidade,  sendo  assim,  fui               

introduzida  naquele  espaço  pelo  Professor  Ronaldo  Lobão,  que  é  reconhecido  pela            

comunidade   como   um   aliado   na   defesa   pelo   direito   de   permanência.   

Assim,  mesmo  com  um  bom  interlocutor  que  me  colocava  em  contato  com  a              

Comunidade,  seria  difícil  me  entrosar  e  fazer  perguntas  enquanto  todos  estavam  em  função  da               

organização  da  festa  tradicional,  inseridos  em  uma  dinâmica  de  muito  trabalho.  Diante  disso,              

a  estratégia  de  entrada  no  campo  foi  pensada  como  uma  observação  participante  onde  a               

participação   consistia   em   contribuir   com   o   trabalho   da   festa.  
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Ademais,  foi  estabelecido  por  mim  que  era  de  maior  interesse  privilegiar  a  narrativa              

das  mulheres  da  comunidade  acerca  da  festa  a  fim  de  evidenciar  suas  impressões  tendo  em                

vista  o  maior  protagonismo  dos  homens  da  comunidade,  como  Seu  Bichinho,  Tidi  e  Marcelo,               

na  construção  da  história  e  identidade  da  mesma  quando  em  contato  com  agentes  de  fora  da                 

família,   como   o   INEA   e   a   UFF.  

Às  14  horas  do  dia  07,  véspera  da  festa,  subi  o  Morro  das  Andorinhas  com  o  Professor                  

Ronaldo  Lobão,  subimos  com  o  data  show  que  seria  utilizado  para  projetar  pequenos  filmes  e                

fotos  durante  a  festa,  logo  que  chegamos  ao  Sítio  das  Jaqueiras  paramos  no  campo  onde  a                 

festa  aconteceria.  Lá  encontramos  Alice,  moradora  do  Morro  e  filha  de  Dona  Aída  e  Seu                

Bichinho,  Tidi,  presidente  da  ACOTMA  e  filho  de  Manoel  Siqueira,  e  alguns  netos  de  Seu                

Bichinho,  sendo  Caroline,  filha  de  Alice,  a  mais  velha  e  os  demais  netos  crianças,  filhos  de                 

Patrícia,   Claudia   e   Alice.   Todos   estavam   trabalhando   na   organização   e   decoração   do   espaço.   

Feitas  as  saudações,  montamos  o  data  show  para  testar  o  suporte  que  Tidi  havia               

construído.  Somente  após  a  definição  do  novo  lugar  do  suporte  do  data  show  fui  apresentada                

pelo  Professor  Ronaldo  Lobão  ao  Tidi  como  mestranda  que  estava  interessada  em             

acompanhar  a  Festa  do  Morro  das  Andorinhas  a  fim  de  produzir  o  presente  trabalho.               

Prontamente  fui  acolhida  por  Tidi  que  saudou  meu  interesse  em  desenvolver  uma  pesquisa              

sobre   a   Festa.  

Após  o  diálogo  com  Tidi,  ele  me  apresenta  a  Alice  e  informa  que  irei  ajudar  na  festa,                  

assim,  me  dirijo  a  ela  e  me  disponho  a  ajudar  com  a  decoração  dos  estandes.  Inicialmente  o                  

foco  do  diálogo  é  me  inserir  na  atividade,  o  que  posso  fazer  para  ajudar  e  como  fazer.  Uma                   

vez  interada  do  trabalho,  faço  perguntas  sobre  a  vida  da  Alice  e  ela  me  conta  que  mora  no                   

Morro  desde  que  nasceu,  que  é  filha  de  Aída  e  Bichinho, que  a  mãe  havia  falecido  no  ano                   

passado   e   que   cuida   da   alimentação   do   pai   todos   os   dias.   

Alice  me  mostra  sua  casa,  que  é  imediatamente  atrás  do  campo,  e  conta  que  tem  5                 

filhos  que  moram  com  ela,  me  apresenta  Caroline  (21  anos),  Diogo  e  Kauan  que  estavam  no                 

campo  ajudando  na  festa.  Ela  fala  que  Tiago,  seu  filho  mais  velho,  também  mora  no  Morro                 

junto  com  a  esposa,  Valeska  Dantas,  em  outra  casa.  Alice  relata  que  demorou  cerca  de  dois                 

anos  para  Tiago  receber  a  autorização  do  INEA  para  construir  sua  casa  no  lugar  onde  era  a                  

casa  de  Wanda,  filha  de  Dona  Corina  e  Arsênio  Siqueira,  que  antes  de  falecer  se  mudou  do                  

Morro  das  Andorinhas  pois  sua  idade  avançada  dificultava  que  ela  subisse  até  o  Sítio  das                

Jaqueiras   e   descesse   até   Itaipu.  
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Pergunto  à  Alice  se  ela  sabe  quando  aconteceu  a  primeira  Festa  do  Morro  das               

Andorinhas,  ela  responde  que  começou  junto  com  a  criação  da  ACOTMA,  quando  começou              

“essa  história”  de  ser  tradicional.  Pergunto  se  havia  festa  antes,  ela  responde  que  sim,  mas  que                 

antes  a  festa  era  somente  entre  os  familiares  e  que  desde  a  criação  da  ACOTMA  a  festa                  

passou   a   ser   aberta   ao   público.  

Terminada  a  tarefa  no  campinho,  fui  até  a  casa  do  Seu  Bichinho  onde  reencontrei  o                

Professor  Ronaldo  Lobão.  Ele  me  apresentou  para  outros  membros  da  família  e  informou  que               

eu  iria  ajudar  nos  preparativos  da  festa. Nesse  momento  conheci  Patrícia  e  Claudia,  as  irmãs                

mais  novas  de  Alice,  e  suas  famílias.  As  duas  não  moram  mais  no  Morro,  mas  são  associadas                  

efetivas   da   ACOTMA.   Atualmente   estão   casadas   e   cada   uma   tem   duas   filhas.   

Claudia  ainda  mora  perto  do  Morro  das  Andorinhas,  em  Itaipu,  com  as  filhas  Camilly               

(10  anos)  e  Ana  Beatriz  (4  anos),  e  com  o  marido,  André.  Já  Patrícia,  mora  com  o  marido,                   

José  Augusto,  e  a  filha,  Nicole  (7  anos),  em  outro  bairro  mais  distante.  A  outra  filha  de                  

Patrícia  se  chama  Júlia  (16  anos)  e  é  sua  filha  de  criação,  hoje  ela  mora  com  a  mãe  biológica                    

fora  do  Morro  mas  estava  lá  para  participar  da  festa.  Também  conheci  Marcelo,  filho  mais                

velho   de   Aída   e   Bichinho,   que   mora   no   Morro   com   seu   pai.   

Por  fim,  fui  conhecida  por  Seu  Bichinho,  visto  que  eu  já  o  conhecia  através  de                

menções  em  reuniões  do  grupo  de  pesquisa  e  de  trabalhos  acadêmicos.  Já  o  havia  conhecido                

pessoalmente  em  reunião  que  participei  no  Morro  e  na  Marejada  Cultural  de  Itaipu,  ocorrida               

em  junho  de  2018.  Seu  Bichinho  me  dá  as  boas  vindas  e  comenta  satisfeito  que  suas  filhas,                  

netas   e   genros   vão   dormir   em   sua   casa   pois   estão   preparando   a   festa.   

Terminado  o  diálogo  com  Seu  Bichinho,  me  preparo  para  ir  embora  e  começo  a  me                

despedir  de  todos.  Me  dirijo  a  Alice  e  pergunto  a  respeito  do  horário  em  que  vão  começar  os                   

preparativos  da  festa  no  dia  seguinte  (08/09/18),  ela  responde  que  vão  começar  às  8  horas,                

assim,   combino   de   chegar   por   volta   das   9   horas.  

 

1.1.1   Estrutura   da   festa:   física   e   organizacional  

 

Patrícia  relatou  que  a  preparação  da  festa  havia  começado  bem  cedo  na  sexta-feira,  dia               

07  de  setembro.  Quando  cheguei  no  Morro  das  Andorinhas  nesse  dia,  na  parte  da  tarde,  a                 

primeira  vista  observei  que  o  campo  havia  sido  revestido  de  redes  de  pesca  constituindo               

paredes.  No  fundo  do  campo  haviam  dois  estandes  feitos  de  bambu,  um  menor  à  esquerda                
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onde  estavam  duas  caixas  de  som  e  outro maior,  onde  seriam  servidas  as  comidas  e  bebidas.                 

No  centro  do  campo  havia  um  pilar  de  madeira  que  sustentava  redes  de  pesca  que  formavam                 

uma   tenda.   

Todos  que  encontrei  no  campo  naquele  momento  estavam  trabalhando  na  organização            

e  decoração  do  espaço,  Tidi  construía  as  estruturas  necessárias  para  a  festa  e  também  fazia  a                 

instalação  elétrica  para  colocar  pontos  de  luz  no  campinho  e  ligar  o  som  da  festa.  Alice  e                  

Caroline  penduravam  correntes  feitas  de  páginas  de  revista  nos  estandes  enquanto  as  crianças              

confeccionavam   mais   correntes.   

Tidi  trabalhava  na  construção  de  um  suporte  para  acomodar  o  datashow  e  um              

notebook,  uma  estrutura  feita  com  quatro  hastes  de  bambu  fincadas  no  chão  com  tábuas  que                

formavam  uma  mesa  de  dois  níveis.  Nesse  mesmo  dia,  mais  tarde,  Caroline  e  Júlia               

confeccionaram  peixes  de  papel  para  enfeitar  a  tenda  e  para  viabilizar  a  pescaria,  brincadeira               

direcionada   às   crianças   da   qual   as   duas   ficaram   responsáveis.   

No  dia  08,  dia  da  realização  da  festa,  Tidi,  Leonardo  e  André  Pantera  trabalharam  no                

campinho  para  finalizar  a  estrutura  e  a  decoração.  Construíram  uma  bancada  em  uma  das               

laterais  do  campo  e  a  revestiram  de  tecido  azul,  forraram  a  frente  de  todos  os  estandes  com                  

folhagens  de  bambu,  fizeram  uma  cobertura  de  lona  para  protegê-los  da  chuva  e  revestiram  a                

parede  do  fundo  de  tecido.  Ao  lado  da  bancada  construíram  outro  estande  para  a  pescaria  das                 

crianças,  nos  mesmos  moldes  dos  outros,  feito  de  bambu,  com  cobertura  de  lona,  revestimento               

de  folhagem  de  bambu  na  frente  e  tecido  na  parede  do  fundo.  Também  montaram  a  tradicional                 

fogueira   da   festa.  

André,  vulgo  Pantera,  é  primo  de  Alice  e  também  mora  no  Morro.  André  é  filho  de                 

Gilberto  Siqueira  e  de  Maurita,  ele  mora  na  casa  que  pertenceu  ao  seu  falecido  pai.  André                 

relatou  que  morava  com  as  duas  filhas,  Milena  e  Bruna,  e  com  a  esposa  Michele  mas  que  se                   

separou   e   a   mulher   foi   embora   da   casa   e   ele   continuou   morando   com   as   duas   filhas.  

Júlia  e  Caroline  decoraram  os  estandes  com  típicas  bandeirinhas  de  festa  junina  e              

colaram  letras  formando  “ACOTMA  Andorinhas”  na  parede  de  fundo  do  maior  estande,  onde              

seria  servida  a  comida  da  festa.  Além  da  finalização  dos  estandes,  a  tenda  sobre  o  campo  feita                  

de  redes  de  pesca  foi  incrementada  com  tecidos  coloridos,  bandeirinhas  e  instalação  de              

iluminação   pois   o   campo   contava   somente   com   a   luz   de   um   holofote.   
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Figura   3   -   campo   decorado   para   a   festa   (foto   da   autora).  

 

Por  volta  das  13  horas  o  trabalho  de  estrutura  e  decoração  no  campinho  estava               

terminado,  todos  que  estavam  no  Morro  trabalhando  na  realização  da  festa  foram  para  o               

campinho  pois  o  almoço  foi  servido  lá.  Cada  um  que  entrava  no  campinho  elogiava  a                

transformação  do  espaço.  Depois  do  almoço  os  trabalhos  foram  retomados  pois  ainda  era              

necessário  providenciar  o  mobiliário  para  viabilizar  a  distribuição  da  comida,  os  recipientes             

para  gelar  as  bebidas,  o  tanque  de  areia  para  a  pescaria,  a  instalação  de  bocas  de  fogão  para                   

aquecer   a   comida   durante   a   festa   e   uma   churrasqueira   para   assar   os   salsichões.   

Marcelo,  André  e  André  Pantera  se  organizaram  para  providenciar  os  recipientes  para             

colocar  as  bebidas  da  festa  no  gelo,  pegaram  uma  tina  de  Tidi  e  buscaram  a  caixa  de  água  que                    

Thiago  iria  usar  na  obra  de  sua  casa.  Além  disso,  recolheram  as  mesas  que  os  familiares  da                  

comunidade  disponibilizaram  para  acomodar  as  comidas  que  seriam  servidas  na  festa  e  as              

levaram   para   os   estandes   montados   no   campo.   

A  festa  é  realizada  em  uma  dinâmica  de  cooperação  comunitária,  todos  os  envolvidos              

cooperam  de  alguma  maneira,  as  formas  de  contribuição  que  identifiquei  foram  o  trabalho,  o               
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dinheiro,  o  empréstimo  de  itens,  como  as  mesas,  até  facas  e  conchas  foram  recolhidas  em                

diversas  casas  da  comunidade  para  atender  a  demanda  da  preparação  e  da  distribuição  da               

comida.  Outro  fato  que  me  chamou  a  atenção  foi  a  agilidade  com  a  qual  a  comunidade  se                  

organiza  e  divide  as  tarefas,  as  atividades  eram  atribuídas  à  responsáveis,  que  se              

prontificavam   ou   eram   indicados,   rapidamente.   

Foi  necessário  recolher  dinheiro  para  comprar  o  gelo,  isto  feito,  definiram  quem  iria              

descer  para  comprá-lo  e  para  buscar  os  refrigerantes  que  foram  doados  por  comerciantes  do               

Canto   de   Itaipu   como   forma   de   apoio   a   festa.  

Além  do  apoio  dos  comerciantes,  são  vendidas  rifas  durante  a  festa  a  fim  de  arrecadar                

dinheiro  para  o  seu  custeio.  Patrícia  relatou  quais  eram  os  prêmios  das  rifas  que  seriam                

sorteados,  individualmente,  um  edredom,  uma  máquina  de  cortar  cabelo  e  um  aparelho  de              

jantar.  Ela  explicou  que  a  maior  parte  do  financiamento  da  festa  consistia  na  contribuição  dos                

associados  da  ACOTMA,  ou  seja,  a  própria  comunidade,  com  a  quantia  que  pudessem  a  fim                

de  custear  a  comida  e  a  estrutura  da  festa,  pois  a  ACOTMA  não  possui  dinheiro.  Assim,  as                  

rifas  vendidas  durante  a  festa  servem  para  levantar  fundos  para  a  ACOTMA  com  a  finalidade                

de  restituir  o  valor  gasto  pelos  associados  com  a  festa.  Para  que  os  comunitários  sejam                

reembolsados,   devem   apresentar   as   notas   fiscais   comprovando   os   gastos.  

Foi  definido  pela  comunidade  que  Caroline  e  Júlia  iriam  ficar  responsáveis  pela  venda              

das  rifas  e  pelo  sorteio  dos  brindes,  além  disso,  foi  definido  que  cada  rifa  custaria  cinco  reais.                  

Também  foi  definido  que  Marcelo  iria  ficar  na  entrada  do  campinho  para  controlar  a  entrada                

de  pessoas  na  festa.  Durante  essa  conversa,  foi  acordado  o  valor  de  trinta  reais  para  a  taxa  de                   

cobrança  de  indivíduos  que  porventura  comparecessem  à  festa  sem  a  contribuição  das             

bebidas.  Esse  fato  já  havia  sido  conversado  com  a  direção  do  PESET,  em  reunião  realizada                

em  agosto  a  ACOTMA  apresentou  que  costumeiramente  não  consegue  arrecadar  o  suficiente             

para  cobrir  os  custos  da  festa,  diante  disso  sugeriu  a  cobrança  de  uma  taxa,  que  teria  o  caráter                   

de   ajuda   de   custo   a   ser   cobrada   aos   que   não   levassem   nada   no   dia   da   festa.  

Enquanto  estive  acompanhando  a  festa,  escutei  por  diversas  vezes  os  integrantes  da             

comunidade  tradicional  relatarem  que  a  festa  demandava  muita  dedicação  deles  pois  era  muito              

trabalhosa  e  exigia  um  planejamento  elaborado  por  eles  para  fazer  a  festa  acontecer.  Diante               

disso,  quando  as  pessoas  compareciam  à  festa  sem  levar  a  bebida  e/ou  o  prato  de  doce  que  era                   

solicitado,  eles  se  sentiam  muito  desrespeitados.  A  festa  era  entendida  como  um  espaço  de               

comunhão,   e   para   que   isso   se   efetivasse   era   necessário   que   todos   contribuíssem.  
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A  primeira  edição  da  festa  aberta  ao  público  foi  realizada  em  2002,  dessa  forma,  na                

edição  de  2018  todos  já  estão  bastante  conscientes  das  atividades  que  precisam  ser              

desempenhadas  na  realização  da  festa  e  da  divisão  do  trabalho.  Alice,  Claudia  e  Patrícia  vão                

servir  as  comidas,  Tidi  vai  controlar  o  som,  André  vai  servir  as  bebidas,  os  homens  vão                 

executar,  em  geral,  as  tarefas  relacionadas  com  a  infraestrutura  da  festa  e  as  mulheres,  as                

tarefas   relacionadas   com   a   preparação   de   comidas   e   decoração.  

A  festa  precisa  ser  montada  e  depois  desmontada  a  cada  edição.  O  campinho  é  vazio,                

sem  nenhuma  estrutura,  tudo  precisa  ser  construído  para  a  realização  da  festa  e  depois  precisa                

ser  desmontado  pois  o  campinho  é  usado  como  espaço  de  lazer,  para  jogar  bola,  por  exemplo.                 

Percebe-se  que  a  festa  tradicional  aberta  ao  público  é  uma  grande  empreitada  que  demanda               

grande   esforço   da   comunidade.  

Até  os  guarda-parques  do  PESET  precisaram  trabalhar  em  decorrência  da  festa  pois  o              

PESET  monta  uma  tenda  no  campinho  durante  a  realização  da  festa  tradicional.  Faltando              

algumas  horas  para  o  início  da  festa,  dois  guarda-parques  subiram  até  o  campo  e  montaram  a                 

tenda  com  o  logo  do  INEA.  Penduraram  dois  pôsteres,  um  com  o  logo  do  PESET  e  outro  com                   

o   logo   da   RESEX   de   Itaipu,   e   foram   embora.  

Durante  a  festa  de  2018,  nenhum  representante  do  PESET  participou  da  festa,             

diferente  da  última  festa  em  2016  que  contou  com  a  presença  do  Fernando  Matias,  chefe  do                 

PESET,  e  do  guarda-parque  Ferrarez.  A  ausência  foi  justificada  para  a  ACOTMA,  foi              

informado  que  não  havia  disponibilidade  da  atual  equipe  do  PESET  para  estar  presente  na               

festa.  Mesmo  sem  a  presença  da  equipe,  avalio  que  a  estrutura  montada  pelo  PESET  na  festa                 

demonstra  que  a  gestão  da  unidade  de  conservação  reconhece  e  legitima  a  festa  tradicional.               

Pelo  que  observei  na  festa  de  2016,  os  representantes  do  PESET  estavam  na  festa  com  o                 

intuito   de   se   integrar   e   não   de   fiscalizar.   

Seu  Bichinho  aproveitou  a  tenda,  que  recebeu  um  ponto  de  iluminação  feito  por  Tidi,               

reuniu  em  casa  seu  acervo  de  pôsteres  de  trabalhos  acadêmicos  e  livros  sobre  a  Comunidade                

Tradicional   e   o   Morro   das   Andorinhas   e   expôs   o   material   durante   a   festa.   
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Figura   4   -   estande   do   INEA  

 
Quando  faltavam  algumas  horas  para  a  festa  começar,  também  chega  Luciana  Loto,             

doutora  pelo  PPGA  que  pesquisa  a  Reserva  Extrativista  de  Itaipu  e  participante  do  Instituto  de                

Estudos  Comparados  em  Administração  de  Conflitos  (INEAC).  Luciana  mora  perto  de  Itaipu             

e  já  acompanha  os  pescadores  de  Itaipu  e  os  moradores  do  Morro  das  Andorinhas  já  há  alguns                  

anos.  Ela  cumprimenta  a  todos,  ajuda  Tidi  a  instalar  o  datashow,  liga  o  datashow  ao  seu                 

computador,  onde  estão  armazenados  vídeos  gravados  nas  décadas  de  1970  e  1980  sobre  a               

pesca   em   Itaipu,   e   começa   a   tirar   fotos   do   campo   preparado   para   a   festa.  

 
1.1.2   As   Comidas  

 
Conforme  combinado,  subo  o  Morro  no  dia  da  festa  levando  minha  contribuição  de              

bebida.  O  Professor  Ronaldo  Lobão  me  encontra  no  início  da  trilha  de  subida  levando  suas                

contribuições  para  a  comida  e  brindes  para  a  pescaria.  Chegamos  juntos  ao  Sítio  das  Jaqueiras                

e,   novamente,   encontramos   Tidi   trabalhando   no   campo.   
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Seguimos  para  a  casa  de  Seu  Bichinho,  chegando  lá  observo  que  montaram  uma              

cozinha  do  lado  de  fora  da  casa.  Duas  mesas  ao  lado  da  porta  da  sala,  do  outro  lado,  embaixo                    

da  janela  da  sala,  mais  uma  mesa  e  no  chão,  dois  fogões  fogareiros  conectados  a  um  botijão                  

de  gás.  Perto  de  uma  Jaqueira  enorme  funcionava  um  fogão  à  lenha.  Além  da  algumas  panelas                 

de   pressão,   também   estavam   sobre   a   mesa   grandes   caldeirões   de   alumínio.   

 

Figura   5   -   cozinha   improvisada   (foto   da   autora).  

 

Encontramos  Alice  cortando  carne  seca  para  o  feijão  amigo  enquanto  Patrícia            

colocava  uma  panela  de  pressão  no  fogo  para  cozinhar  o  feijão.  Nos  cumprimentamos  e  logo                

o  Professor  Ronaldo  Lobão  foi  embora.  Enquanto  descanso  um  pouco  para  retomar  o  fôlego               

depois  da  subida  até  o  Sítio  das  Jaqueiras,  converso  com  Alice  e  ela  me  conta  que  no  dia                   

anterior,  depois  da  minha  ida,  elas  ainda  trataram  de  todo  o  tempero  que  seria  necessário  para                 

o  preparo  da  comida,  como  alho,  cebola  e  pimentão.  Patrícia  relatou  que  os  ingredientes  para                

as  comidas  da  festa  já  tinham  sido  comprados  na  sexta  de  manhã.  Alice  me  fala  as  comidas                  

que  serão  preparadas  pela  família  e  servidas  na  festa,  quais  sejam,  caldo  verde,  sopa  de                

ervilha,   feijão   amigo,   angu   à   baiana   com   miúdos,   cachorro   quente   e   salsichão.  
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Enquanto  conversavamos  do  lado  de  fora  da  casa,  Claudia  estava  na  cozinha  de  Seu               

Bichinho  cortando  o  pão  para  o  cachorro  quente  e  esquentando  água  para  ferver  os  salsichões                

e  as  salsichas.  Já  Marcelo,  está  cozinhando  os  miúdos  para  o  angu  à  baiana  no  fogão  à  lenha,                   

perto  da  jaqueira.  Nesse  ínterim  chega  Irinéa,  prima  de  Alice,  para  ajudar  na  preparação  das                

comidas.   

Após  breve  descanso,  pergunto  no  que  posso  ajudar,  ninguém  me  responde.            

Novamente  me  coloco  à  disposição  para  ajudar  no  que  fosse  preciso  e  Patrícia,  Alice  e  Irinéa                 

ficam  reticentes  diante  da  minha  pergunta.  Me  respondem  que  há  muito  por  fazer,  mas  não                

especificam  qualquer  tarefa.  Diante  disso,  me  dirijo  até  a  cozinha  onde  Claudia  está  e               

pergunto  onde  são  guardadas  as  facas,  ela  me  indica  uma  gaveta.  Escolho  uma  faca  na  gaveta                 

e  retorno  para  fora  da  casa  para  cortar  ingredientes  juntamente  com  Alice  e  Irinéa.  As  pessoas                 

pareceram  um  pouco  surpresas  com  minha  iniciativa  e  prontamente  me  perguntam  se  a  faca               

está   boa,   se   eu   preciso   que   ela   seja   amolada   ou   se   preciso   de   qualquer   outra   coisa.   

Inicialmente,  permaneço  em  silêncio  enquanto  executo  minha  tarefa  e  observo  a            

dinâmica  dos  familiares  enquanto  trabalham.  Todos  se  comportam  de  maneira  prestativa  e             

comunicativa  com  o  intuito  de  coordenar  as  tarefas  a  serem  realizadas  para  a  preparação  da                

comida.  Patrícia  tem  o  papel  de  organizar  a  ordem  em  que  as  comidas  serão  feitas  e  de                  

prepará-las  no  fogão,  sempre  contando  com  o  auxílio  de  outras  pessoas.  Ela  dá  comandos  e  é                 

sempre  indagada  sobre  como  precisa  dos  ingredientes,  se  corta  em  pedaços  pequenos  ou              

grandes,   por   exemplo.  

As  tarefas  da  festa  relacionadas  ao  preparo  das  comidas  ficaram  marcadamente  sob  a              

responsabilidade  das  mulheres,  enquanto  alguns  homens  também  auxiliavam.  Seu  Bichinho           

descascou  batatas,  Marcelo  cozinhou  os  miúdos,  André  ajudou  a  cortar  ingredientes,  a  colocar              

salsichão  no  palito  e  a  tomar  conta  das  panelas  que  estavam  no  fogo.  Jaílton,  amigo  da  família                  

de  Seu  Bichinho  que  chegou  enquanto  eu  trabalhava  com  Irinéa  e  Alice,  também  nos  ajudou  a                 

cortar   vários   ingredientes.   
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Figura   6   -   preparando   as   comidas   da   festa.   

 

Passado  algum  tempo,  inicio  um  diálogo  com  Irinéa,  ela  me  relata  que  mora  no  Morro                

com  o  marido,  que  é  filha  de  Ermi  Siqueira  e  Elza  Maria,  que  o  pai  havia  falecido  a  alguns                    

meses.  Irinéa  também  me  conta  que  tem  um  filho  chamado  Leonardo  e  que  ele  e  Rafaelle                 

estão  esperando  um  filho.  Ela  diz  que  Leonardo  está  morando  com  Rafaelle  na  casa  de  Ermi  e                  

que   os   dois   pretendem   criar   o   filho   nesta   casa.   

Irinéia  relatou  que  gosta  muito  de  morar  no  Morro,  que  nunca  pensou  em  sair  de  lá  e                  

que  se  alegrava  pelo  filho  morar  no  Morro  também.  Perguntei  se  ela  possuía  receio  da                

comunidade  ser  expulsa  do  Morro,  ela  não  responde  exatamente  ao  comando  da  minha              

pergunta,  mas  disse  que  a  comunidade  já  estava  no  Morro  há  muito  tempo,  que  eles  eram                 

tradicionais  e  que  ninguém  poderia  tirá-los  de  seu  território.  Diante  da  evocação  do  termo               

tradicional  aproveito  pra  indagar  o  que  ela  pensa  sobre  a  festa  desde  que  a  ACOTMA                

começou  a  organizá-la,  ela  respondeu  que  gosta  mais  da  festa  aberta  ao  público  porque  mais                

pessoas   participam,   fica   mais   animado   e   que   todo   o   trabalho   para   realizar   a   festa   vale   a   pena.   

 



38  
 

Enquanto  cortávamos  ingredientes,  Seu  Bichinho  relatou  que  acordou  às  cinco  horas            

da  manhã,  como  lhe  é  de  costume,  e  varreu  todo  o  quintal  para  a  festa.  Por  quintal,  Seu                   

Bichinho  se  refere  ao  campinho  e  conta  isso  ao  mesmo  tempo  em  que  estava  cortando  bambu                 

para  fazer  mais  espetos  para  o  salsichão  pois  os  que  foram  comprados  não  seriam  suficientes.                

Em  outra  parte  do  quintal,  Marcelo  também  estava  cortando  bambu  para  fazer  varinhas  de               

pesca   para   a   pescaria   das   crianças.  

Por  volta  de  meio-dia  e  meio,  quando  já  tínhamos  terminado  de  cortar  tudo,  colocar  os                

salsichões  no  espeto  e  já  estavam  prontos  o  feijão  amigo,  o  cachorro  quente,  a  sopa  de  ervilha                  

e  os  miúdos  do  angu  à  baiana,  Alice  anuncia  que  vai  para  casa  fazer  o  almoço  de  seus  filhos  e                     

que   volta   em   breve.   

Enquanto  Patrícia  e  Claudia  fazem  o  caldo  verde  e  o  angu  eu  me  dirijo  a  uma  pia  que                   

fica  do  lado  de  fora  da  casa,  embaixo  de  uma  enorme  jaqueira,  para  lavar  louça.  Seu  Bichinho                  

aparece  e  eu  lhe  pergunto  se  chega  água  encanada  até  sua  casa,  ele  me  conta  que  não  e  me                    

mostra  uma  cisterna  que  fica  na  direção  de  sua  casa  em  um  nível  mais  abaixo,  onde  ele                  

armazena  água  da  chuva.  Ele  fala  que  a  água  é  suficiente  para  o  uso  diário  dele  e  de  Marcelo,                    

bem   como   para   atender   a   necessidade   de   sua   família   quando   eles   os   visitam.  

Seu  Bichinho  conta  que  as  outras  casas  do  Morro  das  Andorinhas  recebem  água              

encanada  e  tratada  mas  que  antes  disso,  todos  tinham  que  armazenar  água  da  chuva,  buscar                

água  em  um  pequeno  poço  situado  no  Morro  e  descer  até  Itaipu  para  buscar  água  com  latões.                  

Perguntei  se  ele  continuava  usando  a  água  do  poço  e  ele  me  respondeu  que  não,  que  fazia                  

tempo   que   não   tinha   mais   água   lá.   

Perguntei  também  sobre  a  luz  elétrica,  ele  me  contou  que  a  luz  só  chegou  na  década  de                  

90  e  que  antes  todos  usavam  lampiões  a  base  de  querosene  que  faziam  muita  fumaça  dentro                 

de  casa,  prejudicavam  a  respiração  e  a  visão  das  pessoas  e  sujavam  as  paredes  e  teto.  Ele                  

relatou  que  a  própria  comunidade  teve  que  se  unir  e  comprar  fios  para  levar  a  luz  até  as  casas,                    

bem  como  para  colocar  postes  de  iluminação  no  caminho  de  subida  até  o  Sítio  das  Jaqueiras.                 

Seu  Bichinho  conta  que  apesar  da  luz  ter  chegado  à  sua  casa,  seu  chuveiro  não  é  ligado  à                   

energia  elétrica  a  fim  de  economizar  o  gasto  de  energia  para  manter  baixo  o  valor  da  conta  de                   

luz.  

Por  volta  de  uma  e  meia  da  tarde,  depois  de  acabar  a  preparação  de  todas  as  comidas                  

da  festa,  Patrícia  chama  todos  para  o  almoço  que  seria  servido  no  campo.  O  almoço  foi  angu  à                   

baiana  com  miúdos  e  Alice,  que  retornou  à  casa  de  Seu  Bichinho  depois  de  providenciar  o                 
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almoço  de  seus  filhos,  fez  uma  panela  de  angu  só  para  o  almoço  pois  o  angu  da  festa  deveria                    

ser  preparado  mais  tarde,  logo  antes  de  ser  servido.  Levei  a  panela  de  angu  até  o  campo  e  lá                    

encontrei,  além  das  pessoas  que  estavam  fazendo  tarefas  na  casa  de  Seu  Bichinho,  Tidi,  André                

Pantera,  Leonardo  e  Rafaelle  que  estavam  trabalhando  na  arrumação  do  campo.  Também             

estavam   no   campo   Sabrina   e   Elza,   respectivamente,   amiga   e   mãe   de   Irinéa.  

 
Figura   7   -   em   primeiro   plano,   a   estrutura   que   Tidi   construiu   para   o   datashow   revestida   de   tecido,   ao  

fundo,   os   estandes   onde   seriam   servidas   as   comidas   e   bebidas.   Foto   de   acervo   pessoal,   em   08/09/2018.   
 

Durante  o  almoço  todos  elogiam  a  decoração  do  campo  que,  a  esta  hora,  estava  quase                

terminada.  Depois  do  almoço,  Patrícia  apresenta  a  necessidade  de  fazer  uma  comida  doce  para               

servir  durante  a  festa,  canjica.  Apesar  da  exigência  de  levar  um  prato  de  doce  como                

contribuição  para  participar  da  festa,  todos  concordam  em  fazer  a  canjica  e,  assim,  Patrícia               

recolhe  dinheiro  para  comprar  os  ingredientes.  Ela  desce  com  Marcelo  e  Leonardo  para              

comprar  e  ajudar  com  os  refrigerantes  e  o  gelo.  Cláudia  combina  com  Patrícia  que  ela  lhe                 

telefone  quando  estiver  na  subida  do  Morro  para  que  algumas  pessoas  desçam  para  ajudar  a                

carregar   os   itens.  
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Mais  tarde,  com  as  bebidas  no  gelo,  a  churrasqueira  para  assar  os  salsichões  montada,               

a  instalação  de  um  fogão  fogareiro  de  duas  bocas  ao  lado  da  mesa  das  comidas,  a  mesa  das                   

comidas  já  preparada  com  as  panelas  e  descartáveis  necessários  para  servir  as  comidas  e               

bebidas  durante  a  festa,  os  moradores  do  Morro  vão  para  suas  casas  se  arrumar.  Na  casa  de                  

Seu  Bichinho  ainda  resta  uma  panela  de  pressão  no  fogo  cozinhando  a  canjica,  as  pessoas  vão                 

se   arrumando   e   se   revezam   para   tomar   conta   da   panela.  

Os  mais  jovens  ficam  prontos  primeiro,  alguns  com  itens  de  caracterização  típica  de              

festa  junina,  usando  camisas  xadrez,  meninas  com  cabelos  presos  de  maria-chiquinha  e             

pintinhas  nas  bochechas.  Tidi,  Cláudia,  André,  Patrícia  e  José  Augusto  também  se             

caracterizam   com   os   costumes   de   festa   junina.   

Alice  retorna  a  casa  de  Seu  Bichinho,  já  pronta  para  a  festa,  e  prepara  uma  grande                 

panela  de  angu  que  faz  parte  do  angu  a  baiana  que  devia  ser  preparado  antes  do  início  da  festa                    

para  não  ressecar.  Antes  de  descer  para  o  campo  com  o  angu  e  a  canjica,  Patrícia  reúne  todas                   

as  conchas  da  casa  de  seu  pai  e  avalia  que  não  são  suficientes  para  servir  as  comidas  durante  a                    

festa,  diante  disso,  pede  a  Alice  que  pegue  em  sua  casa  as  que  possuir  e  que  se  dirija  à  festa                     

que   está   prestes   a   começar.  

 

1.1.3   Começou   a   festa   

 
Os  convidados  da  festa  começaram  a  chegar  a  partir  das  19  horas,  chegavam  com               

bebidas  e  doces.  Compareceram  diversos  amigos  próximos  da  família,  pescadores  tradicionais            

de  Itaipu  e  Jairo,  que  além  de  pescador  tradicional  é  conselheiro  do  Conselho  Deliberativo  da                

Reserva  Extrativista  Marinha  de  Itaipu  e  Membro  da  Associação  Livre  dos  Pescadores  e              

Amigos  da  Praia  de  Itaipu.  Ademais,  foram  a  festa  professores  e  estudantes  de  universidades,               

o  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Niterói,  Paulo  Eduardo  Gomes,  e  Renatão  do  Quilombo,               

líder   comunitário   do   Quilombo   do   Grotão.  

No  início  da  festa  a  grande  atração  se  torna  a  exibição  dos  filmes  sobre  a  pesca  em                  

Itaipu.  Vários  dos  pescadores  que  chegaram  logo  no  início  da  festa  se  reuniram  em  frente  ao                 

datashow  e  se  reconheciam  ou  reconheciam  colegas  de  pesca  nos  vídeos  antigos  enquanto              

conversavam.   Seu   Bichinho   faz   parte   do   grupo   que   assiste   aos   vídeos.   

O  mar  da  Praia  de  Itaipu  subiu  o  Morro  das  Andorinhas  através  desses  filmes  e  fotos,                 

ligando  essa  comunidade  a  essa  história  da  época  em  que  aquele  lugar  não  possuía  o  recurso                 
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ao  urbano,  possuía  somente  o  recurso  a  pesca.  A  exibição  das  imagens  consistiu  na               

reafirmação  imagética  da  conexão  da  comunidade  tradicional  com  a  pesca  em  Itaipu  para              

todos  que  estavam  presentes  na  festa,  tanto  para  as  novas  gerações  da  família  de  Leonel  e                 

Mariana  que,  em  decorrência  da  decadência  da  pesca  no  litoral  do  Brasil,  possuem  um  contato                

mais  reduzido  com  a  atividade  da  pesca  artesanal,  quanto  para  os  convidados  que  são  de  fora                 

da   comunidade   e   que   possam   desconhecer   o   vínculo   da   comunidade   com   a   pesca   em   Itaipu.   

Enquanto  os  convidados  da  festa  chegavam  todos  já  estavam  organizados  sobre  seus             

papéis  durante  a  festa.  Alice,  Patrícia  e  Claudia  serviam  as  comidas,  José  Augusto  também               

ajudava  a  servir  mas  sua  maior  responsabilidade  era  controlar  o  fogão  fogareiro  e  esquentar  as                

comidas,  André  servia  as  bebidas,  Tidi  colocava  a  música,  Júlio,  que  é  irmão  de  Jairo,                

juntamente  com  sua  esposa  assavam  os  salsichões.  Eu  e  as  filhas  de  Seu  Bichinho  ficamos                

com   a   tarefa   de   servir   as   comidas.  

Durante  a  preparação  da  festa,  Claudia  relatou  que  a  incomodava  muito  o             

comportamento  de  homens  que  ao  buscar  comida  aproveitavam  para  assediar  as  mulheres  que              

estavam  servindo.  Já  Alice,  manifestou  preocupação  com  Júlia  e  Caroline,  que  venderiam  as              

rifas  na  festa,  temendo  algum  tipo  de  assédio.  Ainda  segundo  Alice,  sua  preocupação  era               

agravada  pela  caráter  público  da  festa,  pois  as  jovens  estariam  expostas  a  pessoas              

desconhecidas.  

No  transcorrer  da  festa,  não  vi  e  tão  pouco  chegou  ao  meu  conhecimento  qualquer               

situação  grave  de  assédio  dirigido  às  mulheres,  o  que  presenciei  e  fui  alvo  foram  atitudes  de                 

alguns  homens  que  interpretavam  que  as  mulheres  estariam  ali  disponibilizando  sua  própria             

figura   e   atenção,   além   de   servirem   as   comidas   sendo,   assim,   alvo   de   investidas   indesejadas.   

Para  além  desse  aspecto  negativo  da  tarefa  de  servir  a  comida,  ela  não  representava               

uma  mera  relação  de  prestação  de  serviço,  pois  quem  servia  e  era  servido  muitas  vezes  eram                 

conhecidos,  de  forma  que  era  comum  que  as  pessoas  pegassem  comidas  e  conversassem.  Ouvi               

repetidas  vezes  elogios  a  festa,  bem  como,  comentários  saudosos  sobre  Dona  Aída.  Outro              

fator  que  garantia  o  contato  entre  quem  estava  trabalhando  na  festa  e  os  convidados  era  o  fato                  

dos  convidados  ficarem  concentrados  na  frente  dos  estandes,  de  forma  que  o  contato  era               

realizado  de  maneira  continuada  e  não  pontualmente,  apenas  quando  as  pessoas  se  dirigiam              

para   pegar   a   comida.   
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Quando  a  interação  se  dava  com  indivíduos  que  não  eram  íntimos  da  comunidade  e               

que  foram  para  a  festa  por  intermédio  de  parceiros  da  comunidade,  era  comum  ouvir  elogios  a                 

organização   da   festa   e   saudações   pela   iniciativa   de   realizá-la.  

Durante  a  festa,  Marcelo,  que  estava  responsável  por  controlar  a  entrada  na  festa,  teve               

que  lidar  com  pessoas  conhecidas  e  desconhecidas  que  não  haviam  trazido  contribuição  para              

festa.  Algumas  pessoas,  inclusive,  muito  insistentes.  Houve  dois  casos  marcantes,  o  de  um              

rapaz  que  não  era  conhecido  pela  comunidade  e  que  aparentava  estar  alcoolizado.  A  ele  foi                

informado   que   a   festa   era   fechada,   pois   foi   avaliado   que   sua   presença   apresentava   risco.   

O  outro  caso  diz  respeito  a  um  casal  de  desconhecidos  dos  moradores,  mas  que               

conheciam  a  comunidade  tradicional  por  intermédio  da  UFF.  Eles  inicialmente  resistiram  ao             

pagamento  da  taxa  que  foi  cobrada  diante  do  fato  deles  terem  ido  à  festa  sem  levar  nenhuma                  

contribuição.  Depois  de  algum  diálogo  e  de  um  desconto  no  valor  da  taxa  que  consistia  em  30                  

reais  por  pessoa  e  incluía  comida  e  bebida  liberada  durante  toda  a  festa,  algum  valor  foi  pago.                  

Entretanto,  tão  logo  o  casal  entrou  na  festa  solicitaram  a  restituição  do  pagamento,  pois  não                

tendo   encontrado   quem   procuravam   na   festa,   não   tiveram   interesse   em   permanecer.  

As  irmãs  de  Marcelo  conseguiram  identificar  que  havia  um  desentendimento           

acontecendo  e  Patrícia  se  dirigiu  até  a  entrada  para  se  inteirar  sobre.  O  impasse  a  respeito  da                  

devolução  de  dinheiro  pago  pelo  casal  para  entrar  na  festa  foi  explicitado,  Patrícia  avaliou  que                

seria  melhor  opção  devolver  o  dinheiro  e  encerrar  a  situação.  Esse  fato  mobilizou  a  atenção  de                 

todos  os  familiares  que  estavam  servindo  no  estande  e  de  alguns  outros  que  estavam  na  festa,                 

tendo   sido   bastante   comentado.   

Quando  Patrícia  retornou  e  relatou  o  que  havia  ocorrido  aos  demais,  a  reação  foi  de                

indignação  pois  o  fato  foi  entendido  como  falta  de  reconhecimento  de  todo  o  trabalho               

executado  pela  família  para  realizar  a  festa.  A  indignação  deles  também  girava  em  torno  do                

fato  da  festa  não  gerar  lucro  para  eles,  pois  a  renda  arrecadada  deveria  pagar  os  gastos  já                  

realizados  para  viabilizar  a  festa.  Ademais,  argumentavam  que,  em  qualquer  outra  festa  que              

eles  fossem,  jamais  lhe  devolveriam  o  dinheiro  e  supunham  que  por  isso  ser  comum,  eles  não                 

pediriam   a   devolução.   

No  mais,  a  festa  ocorria  de  maneira  tranquila  ao  som  de  música  brasileira,  Tidi  variava                

o  repertório  entre  músicas  típicas  de  festa  junina,  Música  Popular  Brasileira,  Samba,             

Sertanejo  e  Feminejo.  Em  alguns  momentos  o  som  foi  interrompido  para  Tidi  saudar  os               

convidados  e  contextualizar  a  realização  da  festa  tradicional  pela  ACOTMA  diante  de  luta  da               
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comunidade  pela  permanência  em  seu  território,  para  o  sorteio  das  rifas  e  novamente  por  Tidi                

que  chamou  os  convidados  para  improvisarem  uma  dança  de  quadrilha.  Entretanto,  seus             

esforços  não  foram  correspondidos,  embora  estivessem  na  festa  alguns  convidados           

completamente   caracterizados   em   trajes   de   festa   junina.  

A  meia-noite  a  festa  toda  parou  para  acompanhar  Tidi  acendendo  a  fogueira.  Os              

convidados  assistiram  entusiasmados  a  esse  momento,  as  crianças  ficaram  muito  empolgadas            

e    vários   dos   presentes   tiraram   fotos   com   e   da   fogueira.  

 

Figura   8   -   fogueira.   

 

 
1.1.4   A   festa   dentro   da   festa,   os   jovens   da   comunidade  

 
A  partir  de  uma  hora  da  manhã  a  festa  já  estava  nitidamente  mais  vazia  e,  nesse                 

momento,  a  juventude  que  estava  presente  confraternizando  entre  si  como  um  grupo  isolado              

com  a  própria  bebida  se  espalha  pelo  campo  dando  um  novo  aspecto  a  festa.  A  maior  parte                  

desses  jovens  não  era  da  comunidade  tradicional,  foram  convidados  pelos  jovens  que             
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integram  a  quinta  geração  da  família  do  Morro  das  Andorinhas.  As  músicas  eram  solicitadas  à                

Tidi  pelos  jovens,  que  atendia  aos  pedidos  e  tocaram  diversas  músicas  recentes  que  tocam               

repetidas   vezes   em   rádios.   O   grupo   dançava   animado.  

Por  fim,  os  próprios  jovens  já  controlavam  o  som  e  escolheram  vários  funks.  Tal  fato                

causou  certo  descontentamento  em  Cláudia  que,  em  virtude  de  sua  crença  religiosa,             

discordava  que  crianças  fossem  expostas  a  esse  conteúdo  musical.  Segundo  ela,  não  lhe  cabia               

reprimir  qualquer  comportamento  tendo  em  vista  sua  crença  e  que  a  responsabilidade  que  lhe               

cabia  era  única  e  exclusivamente  com  suas  duas  filhas.  Diante  disso,  ela  se  manteve  na  festa                 

até   o   final,   apesar   da   reprovação   aos   funks   escolhidos   pelos   jovens.  

Apesar  de  avaliar  o  isolamento  dos  jovens  em  seu  próprio  grupo  se  distanciando  das               

gerações  mais  antigas  como  comum  na  sociedade,  esse  fato  me  trouxe  a  reflexão  a  respeito  da                 

participação  da  juventude  na  trajetória  de  defesa  da  permanência  daquela  comunidade  em  seu              

território   tradicional.  

A  sexta  geração  da  família  são  os  netos  de  Alice  e  Irinéia,  e  coloca  em  perspectiva  a                  

questão  da  falta  de  espaço  caso  todos  os  descendentes  da  quinta  geração  constituam  família,               

pois  o  Termo  de  Compromisso  Socioambiental  assinado  pela  comunidade  tradicional  proíbe  a             

construção  de  novas  casas.  Alice,  por  exemplo,  tem  cinco  filhos,  três  que  moram  com  ela,                

Thiago  que  mora  em  sua  própria  casa  no  Morro  e  Douglas  que  mora  fora  do  Sítio  das                  

Jaqueiras   e   tem   uma   filha.  

O  mencionado  fator  da  reprodução  familiar  diante  do  espaço  reduzido  e  a  pouca              

participação  dos  mais  jovens  na  trajetória  de  defesa  da  permanência  lançam  desafios  a,  por               

ora,  juventude  da  família  de  Leonel  e  Mariana  para  estruturação  da  defesa  de  sua  permanência                

enquanto  comunidade  no  Morro  das  Andorinhas,  caso  eles  avaliem  que  anseiam  permanecer             

nesse   território.    

 

1.1.5   O   dia   seguinte  

 

Antes  mesmo  do  início  da  festa,  já  estava  certo  que  eu  dormiria  na  casa  do  Seu                 

Bichinho,  conforme  convite  da  família.  Marcelo  havia  me  mostrado  o  quarto,  que  antes              

pertencia  a  Dona  Aída.  Por  volta  das  três  horas  da  manhã,  tanto  Alice  quanto  Cláudia  e                 

Caroline  me  diziam  para  subir  para  dormir  diante  do  meu  evidente  sono.  Eu  insisti  enquanto                

pude   e   resolvi   ir   dormir   quando   restavam   apenas   algumas   pessoas   de   fora   na   festa.   
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Por  volta  das  três  e  meia  da  manhã,  subi  para  a  casa  de  Seu  Bichinho  juntamente  com                  

uma  mestranda  em  biologia  na  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro.  Marcelo  já  havia  me                

dito  que  ela  e  Luciana  também  dormiriam  na  casa  e  que  dividiríamos  o  quarto.  Ele  relatou  que                  

ela  iria  realizar  pesquisa  no  PESET,  que  havia  ido  à  festa  para  conhecer  a  Comunidade                

Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  e  que,  em  virtude  do  horário  e  do  fato  dela  residir  no                  

Rio   de   Janeiro,   a   família   lhe   convidou   para   dormir   no   Morro.  

Enquanto  nos  acomodávamos  para  dormir,  por  volta  das  quatro  horas  da  manhã,             

Luciana  chegou  informando  que  a  festa  havia  terminado.  Nos  organizamos  para  dividir  o              

espaço,  que  era  pequeno  e  que  contava  apenas  com  uma  cama  e  um  sofá.  No  resto  da  casa  não                    

foi  diferente,  as  famílias  de  Cláudia  e  Patrícia,  que  não  moram  no  Morro,  se  dividiram  nos                 

outros   cômodos   para   dormir,   ocupando   inclusive   os   quartos   de   Seu   Bichinho   e   de   Marcelo.  

No  dia  seguinte,  domingo,  todos  se  levantaram  depois  das  nove  da  manhã,  com              

exceção  de  Caroline,  que  havia  acabado  de  conseguir  uma  vaga  de  emprego  numa  padaria               

perto  do  trevo  de  Itaipu  e  estava  fazendo  treinamento,  e  Seu  Bichinho,  que  levantou  mais  cedo                 

que  todos,  mas  mais  tarde  do  que  de  costume,  preparou  o  café  e,  depois,  com  a  ajuda  de                   

André  e  Alice,  limpou  o  campo.  Ao  mesmo  tempo,  os  outros  familiares  que  haviam  dormido                

na  casa  de  Seu  Bichinho  se  revezavam  para  usar  o  banheiro  e  tomaram  café  da  manhã  com  os                   

bolos   que   sobraram   da   festa.  

Logo  depois  de  tomar  o  café  da  manhã,  Seu  Bichinho  me  entregou  um  livro  onde                

diversas  pessoas  que  foram  parceiras  da  comunidade  deixaram  um  registro  escrito  como             

lembrança,  uma  espécie  de  livro  de  visitas.  Escrevi  minha  manifestação  e  registrei  o  meu               

agradecimento  pelo  acolhimento  que  recebi  de  todos.  Aproveitei  esse  momento  e  o  intervalo              

entre  o  café  da  manhã  e  o  almoço  para  conversar  com  Seu  Bichinho,  que  me  mostrou  a                  

condecoração  que  recebeu  em  2007  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a                

Medalha  Tiradentes,  resolução  proposta  pelo  Deputado  Estadual  Marcelo  Freixo,  como           

homenagem  coletiva  à  resistência  da  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  e  dos              

pescadores   tradicionais   de   Itaipu   na   manutenção   de   suas   formas   de   viver,   fazer   e   criar .  5

5  De  acordo  com  a  justificativa  do  Projeto  de  Resolução  nº  179/2007,  que  objetivava  a  concessão  da  Medalha                   
Tiradentes  ao  pescador  conhecido  como  Seu  Bichinho.  Disponível  em  <           
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/9665df2600e114f703256caa00231316/5fb65dc220bdb01d832572ff00 
65efd3?OpenDocument    >   acessado   em   05/10/2018.   

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/9665df2600e114f703256caa00231316/5fb65dc220bdb01d832572ff0065efd3?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/9665df2600e114f703256caa00231316/5fb65dc220bdb01d832572ff0065efd3?OpenDocument
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Mostrou  também  o  livro  “Inventário  Participativo  Pessoas  e  Memórias”  lançado  em            6

agosto  de  2018  e  produzido  pelo  Museu  de  Arqueologia  de  Itaipu,  cuja  metodologia  consistiu               

em  entrevistar  cerca  de  quarenta  moradores  e  pescadores  de  Itaipu,  dentre  eles,  Seu  Bichinho.               

Me  apresentou  um  livreto  de  fotografias  sobre  a  permanência  tradicional  dele  e  de  seus               

familiares  no  Morro  das  Andorinhas,  cujo  nome  e  autoria  não  me  recordo,  com  fotos  de  seus                 

netos   mais   velhos,   Caroline   e   Thiago,   ainda   crianças   pequenas.  

Fiz  diversas  perguntas  sobre  a  trajetória  da  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das             

Andorinhas  e  ele  me  relatou  os  acontecimentos,  quem  foram  os  parceiros  da  comunidade  e  os                

opositores  ao  longo  do  tempo.  Expressou  suas  preocupações  com  o  futuro  e  mencionou  que               

sua  resistência  e  esforço  em  permanecer  onde  tradicionalmente  vive  se  justifica  pelas  futuras              

gerações   da   família,   seus   netos   e   sobrinho-netos.   

Seu  Bichinho  reconheceu  que  a  permanência  da  família  no  Morro  das  Andorinhas  não              

está  garantida,  que  a  mudança  de  gestores  no  PESET  e  INEA  podem  potencializar  ou  fazer                

retroceder  o  direito  à  permanência  e  que  esse  direito  somente  será  efetivo  enquanto  os               

moradores   estiverem   organizados   e   mobilizados   pela   defesa   dele.   

Nosso  diálogo  foi  interrompido  pela  hora  do  almoço,  que  foi  servido  no  campo.  Desci               

para  o  campo  e  encontrei  os  familiares  e  alguns  amigos  mais  próximo  sentados  à  sombra                

conversando  e  ouvindo  música.  Me  dirigi  ao  estande  onde  fora  servida  a  comida  e  bebida  na                 

noite  anterior  e  constatei  que  havia  sobrado  um  pouco  de  cada  prato,  bem  como  um  pouco  de                  

bebida.  Enquanto  alguns  ainda  comiam  canjica  como  café  da  manhã,  Alice  esquentava  as              

comidas   salgadas   para   o   almoço.  

Alguns  familiares  conversavam  sobre  a  festa,  comentando  sobre  as  pessoas  que            

compareceram  e  quantas  delas  falaram  sobre  Dona  Aída.  Eles  lembraram  com  saudosismo             

que  ela  gostava  muito  de  festa  e  que  teria  se  divertido  muito.  Durante  a  festa,  diversos                 

convidados  se  recordaram  de  Dona  Aída  e  comentaram  sobre  ela  com  suas  filhas  no  estande                

da  comida.  Também  foi  tema  de  comentários  os  acontecimentos  relacionados  ao  controle  de              

entrada   da   festa   realizado   por   Marcelo.   

Depois  do  almoço,  enquanto  alguns  adultos  conversavam,  outros  jogavam  baralho  e  as             

crianças  brincavam  de  bola,  me  despedi  de  todos  e  fui  embora.  Fui  embora  sem  saber  se  o                  

dinheiro  arrecadado  pela  rifa  seria  suficiente  para  pagar  os  custos  da  festa,  mas  fui  embora                

6 Notícia  sobre  o  lançamento  do  livro  publicada  em  30/08/2018  no  sítio  eletrônico  do  Portal  do  Instituto                  
Brasileiro   de   Museus   <    http://www.museus.gov.br/40758/    >   acessado   em   05/10/2018.  

 

http://www.museus.gov.br/40758/
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sabendo  que  os  associados  da  ACOTMA  envolvidos  na  organização  da  festa  estavam             

satisfeitos,   apesar   de   toda   a   dedicação   e   desgaste   empenhados   para   realizar   a   festa.  

Também  depreendi,  a  partir  do  diálogo  com  os  comunitários,  que  elas  entendiam  a              

abertura  da  festa  para  o  público  em  geral  como  uma  estratégia  da  comunidade  para               

permanecer  em  seu  local  através  da  visibilização  de  sua  existência  no  Morro  das  Andorinhas  e                

do  compartilhamento  de  sua  trajetória  com  os  “de  fora”  em  busca  do  reconhecimento  de  seu                

direito   de   permanecer.  
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2.   Descrição   da   Comunidade   Tradicional   do   Morro   das   Andorinhas  

 
O  conflito  socioambiental  que  ameaça  a  permanência  da  comunidade  tradicional  em            

seu  território  se  desenvolve  espacialmente  no  Morro  das  Andorinhas,  que  está  situado  na              

Região  Oceânica  do  Município  de  Niterói,  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  e  separa  as  praias  de                  

Itacoatiara  e  Itaipu.  O  Morro  faz  parte  do  maciço  da  Serra  da  Tiririca  e  mantém                

remanescentes   da   Mata   Atlântica   nativa   e   vegetação   reflorestada.  

 
Figura   9   -   Vista   aérea   do   Morro   das   Andorinhas,   à   esquerda   a   Praia   de   Itaipu,   à   direita   a   Praia   de  

Itacoatiara.   Em   segundo   plano,   no   final   de   Itacoatiara,   o   Costão   de   Itacoatiara,   logo   atrás   está   a   Pedra  
do   Elefante.   Foto   tirada   por   Fernando   Matias,   constante   do   livro   “Trilhas:   Parque   Estadual   Serra   da  

Tiririca”,   produzido   pelo   INEA.  
 

Durante  o  período  imperial,  era  realizada  na  região  a  monocultura  do  açúcar  com              

utilização  de  mão-de-obra  escravizada.  No  fim  do  século  XIX,  com  o  declínio  da  exploração               

açucareira,  iniciou  o  ciclo  do  café.  Em  paralelo  às  atividades  de  produção  dos  latifúndios               

cafeeiros,  também  se  desenvolvia  na  região  a  pesca  e  plantio  de  banana,  feijão  e  aipim  como                 

forma  de  subsistência.  Após  o  declínio  da  produção  do  café,  as  terras  perderam  seu  valor                
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econômico,  até  que  durante  o  século  XX  o  processo  de  urbanização  da  região  trouxe  a                

especulação   imobiliária   com   a   consequente   valorização   das   terras   (MARANHÃO,   p.   11).   

Em  1940,  a  Veplan  Engenharia,  que  consistia  em  uma  empresa  imobiliária,  ficou             

encarregada  pelo  Plano  Estrutural  de  Itaipu  e  loteou  a  região  gerando  diversas  expulsões  de               

moradores  locais,  muitos  deles  pescadores.  Até  hoje  a  região  oceânica  é  foco  de  forte  pressão                

da  especulação  imobiliária,  pois  o  local  ainda  conserva,  apesar  de  toda  a  pressão  antrópica,               

uma  natureza  de  beleza  exuberante.  Todavia,  um  dos  poucos  lugares  que  não  foi  intensamente               

atingido   pelos   loteamentos   da   Veplan   foi   o   Morro   das   Andorinhas   (MARANHÃO,   p.   13).   

Em  um  platô,  mais  baixo  que  o  topo  do  morro,  vive  a  comunidade  familiar  de                

pescadores  artesanais  que  resistiram  à  diversas  pressões  para  permanecer  no  território  no  qual              

realizam  suas  vidas  há  gerações.  Atualmente  existem  14  casas  no  Morro  das  Andorinhas,  13               

ocupadas   por   moradores   e   1   que   consiste   na   sede   da   ACOTMA.  

O  casal  fundador  da  comunidade,  Leonel  da  Siqueira  e  Mariana  Maria  Dias  Gusmão,              

fixou  moradia  no  Morro  das  Andorinhas  em  1870,  construiu  as  primeiras  casas  no  local  e                

criou   sua   família.  

Mariana  e  Leonel  tiveram  cinco  filhos  mas  apenas  dois  deles  continuaram  a  morar  no               7

Morro  das  Andorinhas,  Arsênio  Siqueira  da  Silva,  nascido  em  1890,  e  Manoel  Siqueira  da               

Silva,  nascido  em  1905.  Eles  constituíram  suas  famílias  e  moravam  no  morro  em  casas  de  pau                 

a  pique  que  eles  mesmos  construíram  com  bambus,  cipós,  madeiras  e  barro  vindo  das  matas                

do  entorno  (LOBÃO,  2009.  p.  04).  Segundo  Latini,  "os  atuais  moradores  do  Sítio  da  Jaqueira                

estão  ligados  por  laços  de  descendência  ou  afinidade  a  estes  dois  irmãos,  Arsênio  e  Manoel."                

(LATINI,   2010,   p.   28).  

Com  a  morte  de  Arsênio  e  Manoel,  foram  perdidos  documentos  que  fazem  referência              

a  ocupação  histórica  da  comunidade  em  seu  território  e  a  atividade  de  agricultura              

desenvolvida  no  Morro  das  Andorinhas  pelos  descendentes  de  Leonel  e  Mariana,  conforme  se              

observa   do   trecho   a   seguir:  

Por  exemplo,  não  foi  possível  localizar  no  Instituto  Nacional  de  Colonização  e             
Reforma  Agrária  –  INCRA  –  a  documentação  relativa  ao  Sítio  da  Jaqueira,             
área  registrada  em  nome  de  Arsênio  com  área  total  de  38.000  m2.  Um  dado               
interessante  presente  nas  cópias  das  guias  em  poder  da  ACOTMA  é  a             
contribuição  à  Confederação  dos  Trabalhadores  da  Agricultura  –  CONTAG  –           
que  Arsênio  fazia.  Um  dos  patriarcas  do  grupo  consolidou  em  sua  pessoa  a              
vocação  do  grupo  pela  agricultura  e  pela  pesca,  matizada  pela  descendência            
portuguesa  e  indígena  que  é  marca  do  grupo.  Ou  das  características  dos             

7  Observar   o   Anexo   I   que   traz   a   genealogia   da   família.  
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caiçaras   que   marcaram   a   ocupação   do   nosso   litoral.   (LOBÃO,   2009.   p.   02)  
 

Arsênio  era  um  jovem  pescador  que  ajudava  os  pais  no  trabalho  da  roça  no  Morro  das                 

Andorinhas  e  pescava  em  canoa  pequena  junto  com  seu  irmão  Manoel.  Em  1915,  se  inscreveu                

na  Colônia  de  Pescadores,  na  época  Z-10.  Inicialmente,  Arsênio  se  casou  com  Rosalinda,              

construiu  uma  casa  no  Morro  e  tiveram  quatro  filhas.  Depois  do  falecimento  da  esposa,  de                

seus  pais  e  do  fato  de  suas  filhas  terem  saído  do  Morro  para  morar  com  seus  maridos,  Arsênio                   

foi  morar  em  seu  quartinho  de  pesca,  onde  guardava  seus  instrumentos  de  pesca  em  Itaipu                

(LATINI,   2010,   p.   28).  

 
Figura   10   -   Carteira   de   Pescador   de   Arsênio,   inscrita   no   porto   do   Rio   de   Janeiro   em   27/09/1915.   A  

Colônia   de   Pescadores   de   Itaipu   (Z-7),   na   época   era   Z-10.   (Acervo   pessoal   presidente   da   Associação)  
(LATINI,   2010,   p.   28)   

 

Devido  ao  enfraquecimento  da  pesca,  Arsênio  começou  a  desenvolver  a  atividade  de             

barbeiro  em  Itaipuaçu  e  conheceu  Carolina  Souza  da  Conceição,  viúva  que  lá  morava  com               

seus  três  filhos,  Américo  de  Souza,  nascido  na  década  de  1930,  Ermi  Antonio  de  Souza,                

nascido  em  1943,  e  Irã  de  Souza,  nascido  em  1941.  Carolina  e  Arsênio  se  casaram  e  todos                  

foram   morar   no   Morro.   (LATINI,   2010,   p.   28).   

Arsênio  e  Carolina  tiveram  dois  filhos  juntos,  Wanda  Siqueira  da  Silva,  nascida  em              

1949,  e  Gilberto  Siqueira  da  Silva,  nascido  em  1960,  que  moraram  no  Morro  por  toda  a  vida                  

e,  após  seus  falecimentos,  seus  filhos  lhes  sucederam  morando  nas  casas.  Os  moradores  do               

Morro   não   fazem   distinção   entre   filhos   de   sangue   de   Arsênio   e   seus   enteados   pois:  

 No  âmbito  interno  da  comunidade,  uma  pessoa  reconhece  como  seus  parentes            
tanto  os  descendentes  dos  fundadores,  reconhecidos  como  tais  pela          
comunidade,  assim  como  aqueles  que  estabelecem  alianças  matrimoniais  com          
os  primeiros,  mesmo  que  não  sejam  descendentes  daqueles  fundadores.  Isto  é,            
através  da  aliança,  tornam-se  parentes  aqueles  que  “são  de  fora”,  ou  seja,  os              
que  não  nasceram  na  comunidade  e  não  são  descendentes  dos  fundadores  (...)             
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(LATINI,   2010,   p.   29).   
 

Américo,  conhecido  como  Seu  Bichinho,  figura  representativa  da  Comunidade          

Tradicional,  morador  mais  velho  e  mais  antigo  do  Morro,  foi  morar  no  Morro  com  oito  anos                 

de  idade.  Ele  relata  que  antes  de  morar  no  Morro  ajudou  seu  padrasto  Arsênio  a  construir  a                  

casa  onde  iria  morar  e  a  reativar  a  roça.  Relata  que  naquela  época,  existia  um  grande  roçado                  

no  local  onde  moravam.  Plantavam  aipim,  batata,  café,  feijão,  milho,  dentre  outros  gêneros,  e               

também  criavam  porcos.  Produziam  farinha,  tendo  sido  construída  uma  “casa  de  farinha”  para              

o   preparo   do   alimento   (LOBÃO,   2009.   p.   04).   

A  família  se  sustentava  do  que  era  produzido  no  local.  Adquiriam  poucos  itens  de               

fora,  como  querosene,  fósforo  e  sal  que  eram  trocados  pelo  que  produziam  na  roça.  Apesar  da                 

família  conseguir  sobreviver  da  agricultura,  alguns  eram  pescadores, o  que  representa  a             

tradição  caiçara,  caracterizada  por  conjugar  agricultura  e  pesca  como  meio  de  sustento             

(LOBÃO,   2009.   p.   04).   

Manoel  trabalhava  na  roça  da  família  e  se  casou  com  Nilda,  juntos  tiveram  cinco               

filhos.  Dois  desses  filhos  moram  no  Morro  até  hoje,  José  Siqueira  da  Silva,  nascido  em  1966,                 

e  Adriano  Siqueira  da  Silva,  o  filho  mais  novo.  José  é  conhecido  como  Tidi,  mora  na  casa                  

mais  antiga  do  Morro,  que  pertenceu  ao  seu  avô  (LOBÃO,  2009.  p.  05)  e  hoje  é  presidente  da                   

ACOTMA.  

Seu  Bichinho,  Américo,  era  pescador  e  ajudava  o  padrasto  na  roça.  Aos  vinte  anos  de                

idade  ele  se  casou  com  Dona  Aída,  também  pescadora  que  morava  em  Itaipu.  Os  dois                

moravam  na  casa  de  Arsênio,  mais  tarde,  quando  um  dos  irmãos  dele  foi  embora  do  Morro,                 

Seu  Bichinho  e  Dona  Aída  se  mudaram  para  a  casa  vazia  e  viveram  nela  por  quarenta  anos.  O                   

casal  teve  oito  filhos,  mas  apenas  seis  estão  vivos  e  dentre  eles,  três  nasceram  no  Morro  das                  

Andorinhas  com  a  assistência  de  uma  parteira,  quais  sejam,  Marcelo,  Alice  e  José  Luis               

(LOBÃO,   2009.   p.   05).   Atualmente,   dos   seis   filhos,   dois   moram   no   Morro,   Marcelo   e   Alice.  

Diante  do  fato  da  casa  que  Seu  Bichinho  e  Dona  Aída  moravam  com  os  filhos                

apresentar  sinais  de  deterioração  e  risco  aos  moradores  por  ser  uma  casa  centenária,  houve  a                

necessidade  de  se  construir  outra  casa.  Assim,  com  a  ajuda  dos  filhos,  em  1990,  o  casal                 

comprou  material  de  construção  e  aos  poucos  construiu  a  nova  casa.  Tiveram  que  subir  todo  o                 

material  de  construção  da  rua  até  o  platô  do  Morro  onde  ficava  a  casa  centenária.  Construíram                 

eles  mesmos  uma  casa  de  alvenaria  ao  lado  da  casa  antiga,  de  pau  a  pique,  com  quatro                  
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quartos,   cozinha,   sala   e   banheiro   (LOBÃO,   2009.   p.   04   e   05).   

O  acesso  ao  Morro  se  dava  por  uma  trilha,  perto  da  Paróquia  de  São  Sebastião,                

construída  em  1716.  Mais  tarde,  na  década  de  1940,  a  Veplan  Engenharia  abriu  um  caminho                

de  largura  aproximada  de  uma  rua  de  mão  única,  que  vai  até  o  platô  onde  estão  localizadas  as                   

casas  da  comunidade.  Esse  caminho  fica  próximo  ao  ponto  final  das  linhas  de  ônibus  em                

frente   a   praia   de   Itaipu,   na   Estrada   Francisco   da   Cruz   Nunes.  

 
Figura   11   -   imagem   de   satélite   de   Itaipú   extraída   do   Google   Maps   em   07/06/2018.  

 

Do  ponto  de  ônibus,  andando  no  sentido  contrário  à  praia,  se  inicia  uma  pequena               

subida  em  direção  a  Paróquia  de  São  Sebastião,  pela  Rua  São  Vicente  Pallotti,  que  termina  na                 

Rua  da  Amizade.  Esse  logradouro  se  situa  paralelo  ao  pé  do  Morro  das  Andorinhas  e  não                 

possui  saída  nos  seus  dois  sentidos,  a  rua  é  acessada  apenas  por  outras  três  ruas  que  vão  em                   

direção  ao  Morro.  Na  altura  da  Paróquia  de  São  Sebastião,  virando  à  direita  na  Rua  da                 

Amizade,  está  situada  a  Pousada  Itaipu  Flats,  seguindo  em  frente  alguns  metros,  à  esquerda,               

está   a   subida   para   o   Morro   das   Andorinhas.  

As  edificações  da  Rua  da  Amizade  são,  em  sua  maioria,  casas  grandes  de  classe  média                

alta,  especificamente  no  fim  da  rua  no  sentido  da  Praia  de  Itaipu,  mas  a  rua  ainda  possui                  

terrenos  vazios  e  algumas  casas  mais  simples.  Nessa  altura,  a  rua  é  sem  saída  e,  nos  metros                  
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finais,  tem  um  portão  que  isola  parte  dela.  Nesse  ponto,  a  rua  possui  vista  para  a  Praia  e  à                    

Lagoa   de   Itaipu.  

 
Figura   12   -   Casas   situadas   na   Rua   da   Amizade,   no   pé   do   Morro   das   Andorinhas.   Foto   de   acervo  

pessoal,   tirada   em   07/09/2018.  
 

Depois  da  abertura  do  caminho,  foram  construídas  casas  simples  no  início  da  subida  e               

a  parte  inicial  dessa  via,  cerca  de  60  metros,  foi  pavimentada  pelos  moradores  com  uma                

camada  de  concreto.  O  resto  do  caminho  é  bastante  irregular  e  de  terra,  somente  conseguem                

transitar  motos  e  veículos  altos  com  tração,  embora  em  geral  proibidos.  Antes  da  Veplan               

Engenharia  abrir  o  caminho  que  facilitou  o  acesso  ao  Morro  e  de  sua  inclusão  no  PESET,  a                  

família  de  Leonel  e  Mariana  ficava  isolada  no  Morro,  não  era  comum  que  pessoas  aleatórias  a                 

família   subissem   para   visitar.  
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Figura   13   -   Subida   de   terra,   à   esquerda   a   fiação   que   leva   energia   elétrica   até   as   casa.   Foto   de   acervo  

pessoal,   tirada   em   07/09/2018.  
 

Após  o  caminho  pavimentado,  andandando  cerca  de  300  metros,  chega-se  a  uma             

bifurcação.  À  direita  fica  um  portão  de  madeira  por  onde  continua  a  trilha  do  Morro  das                 

Andorinhas.  À  esquerda  existem  duas  entradas  que  levam  às  casas  da  comunidade  tradicional.              

Seguindo  pela  entrada  de  cima,  passa-se  à  esquerda  por  um  campinho  de  terra  batida  que  é                 

usado  como  espaço  de  lazer  pela  comunidade,  lá  jogam  bola,  realizam  confraternizações  e  a               

festa   tradicional.   

Segundo  Latini,  a  antiguidade  da  permanência  da  comunidade  tradicional  no  Morro  se             

deve   a   dificuldade   de   acesso,   dentre   outros   fatores,   conforme   ela   expressa   no   seguinte   trecho:   

Frente  às  transformações  promovidas  pelos  empreendimentos  imobiliários        
iniciados  na  década  de  1940,  e  consolidadas  nas  décadas  seguintes,  em            
especial  a  década  de  1970,  o  que  chama  a  atenção  em  relação  a  ocupação  do                
Morro  das  Andorinhas  é  a  sua  antiguidade.  São  mais  de  100  anos!  Ao              
debruçar  na  história  desta  ocupação  observei  alguns  fatores  que  podem  ter            
contribuído  para  a  permanência  até  os  dias  de  hoje,  entre  elas  destacam-se  as              
seguintes:  a  regra  local  de  só  morar  quem  é  da  família;  a  não  divisão  das                
terras  entre  os  herdeiros;  a  difícil  localização  do  sítio;  o  fato  das  moradias              
serem  encobertas  pela  mata,  o  que  contribuía  para  a  sua  invisibilidade;  a             
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conjugação  da  pesca  artesanal  com  a  roça  proporcionando  uma  situação  de            
maior  autonomia  frente  ao  capital  especulativo;  a  resistência  dos  pescadores           
artesanais;  o  crescimento  do  mercado  de  trabalho  na  região,  em  especial  na             
área   da   construção   civil   e   serviços   (LATINI,   2010,   p.   23   e   24).  

 

Lobão  (2006)  reafirma  a  invisibilidade  da  comunidade  como  fator  determinante  para  a             

longevidade   da   ocupação   do   Morro   das   Andorinhas:   

Qual  a  estratégia  do  grupo  para  manter-se  isolado,  coeso?  Como  manter            
estranhos  afastados  de  um  pequeno  paraíso  com  uma  vista  deslumbrante  do            
mar,  da  entrada  da  Baía  de  Guanabara,  de  lagoas,  da  Serra  do  Mar              
mergulhando  no  oceano?  Violência  com  os  aventureiros?  Não,  negavam          
todos.  O  grupo  não  parecia  mesmo  capaz  de  exercer  algum  tipo  de  violência              
contra  terceiros.  A  resposta  devia  estar  na  invisibilidade  espacial  e  social.  Isto             
porque  a  família  de  Leonel  Siqueira  e  suas  moradias  não  eram  vistos  de              
nenhum  lugar.  Os  que  vivem  na  praia  de  Itaipu,  misturam-se  com  os  demais              
pescadores.  Os  que  saíam,  ou  casavam  com  pessoas  de  fora,  sabiam  como             
preservar  seu  lugar.  É,  só  podia  ter  sido  a  invisibilidade  o  segredo  para  o  topo                
do  Morro  das  Andorinhas  não  ter  virado  uma  favela  ou  um  condomínio  de              
luxo.   Poucos   sabiam   de   sua   existência!   (LOBÃO,   2006,   p.   143)   

 

As  casas  da  comunidade,  encobertas  pela  vegetação,  são  pequenas  e  simples,  grande             

parte  delas  é  de  alvenaria,  mas  ainda  existem  algumas  casas  de  pau  a  pique  e  casas  híbridas,                  

que  misturam  alvenaria  e  pau  a  pique.  A  comunidade  vivia  sem  luz  elétrica  e  a  forma  de                  

iluminação  utilizada  por  eles  era  lampião  à  base  de  querosene.  Apenas  em  1990,  houve  a                

chegada  de  energia  elétrica  nas  casas  por  meio  da  ação  dos  próprios  moradores,  que  se                

organizaram  para  juntar  dinheiro,  comprar  um  fio  e  trazer  a  energia  elétrica  desde  Itaipu.  Mais                

tarde,  a  Companhia  de  Eletricidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (CERJ)  instalou  os  medidores                

de   energia   elétrica   (MARANHÃO,   2007,   p.   16).  

Os  medidores  de  energia  ficam  perto  da  Rua  da  Amizade,  no  início  da  subida  para  o                 

Morro.  Os  fios  saem  dos  relógios  e  sobem  até  as  casas  apoiados  na  vegetação.  No  caminho  de                  

subida  para  as  casas  da  comunidade  existem  pontos  de  luz  que  os  próprios  moradores               

colocaram  e  que  é  custeado  por  eles.  Além  de  fazer  as  vezes  de  poder  público  através  da                  

iluminação  “pública”,  a  comunidade  tradicional  também  atua  para  tornar  a  subida  do  Morro              

um  caminho  mais  acessível.  O  chão  da  subida  é  de  terra  e  possui  grandes  pedras  espalhadas.                 

A  descida  é  dificultada  pelo  fato  do  caminho  ser  íngreme,  irregular  e  escorregadio,  diante               

disso,   a   comunidade   instalou   um   corrimão   de   madeira   na   parte   mais   perigosa.  
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Figura   14   -   Marcadores   de   energia   elétrica   situados   perto   da   Rua   da   Amizade.   Foto   acervo   pessoal,  

tirada   em   07/09/2018.  
 

A  água  utilizada  pela  comunidade  para  suas  necessidades  básicas,  para  o  cultivo  da              

roça  e  a  criação  de  animais  advinha  da  captação  da  chuva,  de  nascentes  localizadas  no  Morro                 

e  de  Itaipu.  Atualmente,  Seu  Bichinho  ainda  usa  água  de  captação  da  chuva,  já  o  restante  das                  

casas   recebe   água   tratada.   Segundo   Maranhão:  

Durante  muito  tempo,  até  a  colocação  da  bomba  de  água,  as  mulheres  iam              
lavar  as  roupas  ao  lado  da  Igreja  e  as  estendiam  na  árvore  conhecida  por  pau-                
ferro.  Existem  lá  em  cima,  até  hoje,  poços  feitos  com  pedras  usados  para  a               
captação  de  água  da  chuva  que  servia  para  os  animais,  plantação  e  limpeza.              
Para  o  uso  doméstico,  era  preciso  subir  com  latas  d’água  até  o  topo  do  Morro,                
conforme  relata  Seu  Bichinho:  “Eu  trazia  três  latas  d’água  lá  de  baixo  de              
Itaipu.  Trazia  uma  na  cabeça  e  uma  em  cada  mão.  Cansei  de  fazer  isso.”  (Seu                
Bichinho).   (MARANHÃO,   2007,   p.   16)  

 

Ao  longo  da  trajetória  de  permanência  da  comunidade  no  Morro  das  Andorinhas,  as              

dificuldades  enfrentadas  pela  subida  íngreme,  a  falta  de  água  e  luz  elétrica,  levaram  à  saída  de                 

familiares  do  Morro.  Isso  se  dava  especialmente  em  casos  de  doença,  divórcio,  falecimento,              
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ou  mesmo  problemas  de  convivência  (LATINI,  2010,  p.  44).  A  permanência  no  Morro  das               

Andorinhas  demanda  muito  esforço  e  trabalho,  diante  disso,  a  comunidade  se  relaciona  entre              

si  a  partir  da  reciprocidade.  Assim,  a  permanência  no  Morro  das  Andorinhas  perpassa  pelo               

trabalho  de  construir  essa  rede  de  parentesco,  manter  o  bom  convívio  na  vizinhança  formada               

por  parentes,  proteger  e  cuidar  do  território,  e,  além  disso,  administrar  as  dificuldades              

materiais   (LATINI,   2010,   p.   45).  

A  reciprocidade  construída  pela  comunidade  tradicional  se  baseia  na  relação  de            

parentesco,  já  que  todos  que  moram  no  Morro  das  Andorinhas  descendem  de  Leonel  Siqueira               

e  Mariana,  e  quem  não  é  descendente  passou  a  integrar  a  família  por  casamento  ou                

compadrio.  Segundo  Latini,  a  comunidade  se  diferencia  de  seu  entorno,  pois  no  Morro  das               

Andorinhas  o  que  determina  a  apropriação  de  recursos  são  relações  de  reciprocidade  e  não  a                

compra   e   venda,   como   se   observa   do   trecho   que   segue:   

No  Sítio  da  Jaqueira,  as  relações  de  reciprocidade  fundadas  no  parentesco,  na             
amizade  e  no  compadrio,  regulam  o  processo  de  apropriação  de  recursos,  e,             
isso,  se  constitui  como  um  fator  de  diferenciação  em  relação  ao  entorno.  As              
pessoas  no  Morro  das  Andorinhas  se  percebem  diferentes  também  por  isso.  A             
terra  também  é  um  patrimônio  indivisível  de  uma  parentela,  conjunto  de            
parentes  consangüíneos  e  afins.  Assim  como  no  seu  ethos  –  tempo  da             
reciprocidade  –  a  terra  não  é  tomada  como  alvo;  não  se  mercadoriza  a              
confiança.   (LATINI,   2010,   p.   36)  

 

O  parentesco,  que  é  a  base  para  as  relações  de  reciprocidade,  está  presente  no  Morro                

das  Andorinhas  através  de  vestígios  na  mata  que  fazem  sentido  apenas  para  quem  é  da                

família.  As  marcas  dos  antepassados  são  lembranças  que  aprofundam  o  vínculo  da             

comunidade  com  seu  território  e  contribuem  para  a  realização  do  vínculo  familiar  entre  os               

moradores  do  Morro.  Abaixo  trago  um  trecho  que  ilustra  as  marcas  de  memórias              

mencionadas:  

Existem  regiões  de  memória,  onde  estão  contidos  todos  os  acontecimentos           
que  marcaram  a  vida  do  grupo,  e  esses  grandes  acontecimentos  se  distribuem             
pelo  espaço  do  Morro  das  Andorinhas  sob  a  forma  de  marcos  simbólicos.  As              
casas  costumavam  ser  construídas  de  pau-  a-pique,  e  muitas  já  desapareceram            
na  mata,  entretanto,  a  grande  presença  de  árvores  frutíferas  que  se  espalham             
na  vegetação,  como  as  jaqueiras,  mangueiras,  figueiras,  jabuticabeiras         
contribuem   para   demarcar   esse   território   doméstico   diferenciado.   
As  árvores  demarcam  a  posse  e  se  tornam  referências  para  o  mapeamento             
local.  Uma  Jaqueira,  por  exemplo,  marca  o  local  do  nascimento  do  neto  do  tio               
Manoel,  outra  lembra  o  nascimento  da  neta  de  Arsênio.  Há  outra  Jaqueira  que              
delimita  onde  era  a  casa  do  tio  Solino,  uma  Mangueira  morta  remonta  a  época               
de   Leonel,   e   assim   vai.   (LATINI,   2010,   p.   38   e   39)  

 



58  
 

 

Latini  (2010)  afirma  que  a  comunidade  possui  uma  organização  interna  que  prescinde             

de  demarcações  físicas,  ela  se  dá  através  de  marcas  naturais  como  árvores,  plantas,              

formigueiros,  trilhas,  ninhos  de  marimbondo  e  raízes.  Diante  dessa  relação  entre  comunidade             

e  natureza,  se  constitui  como  fator  de  pertencimento  ao  grupo  o  conhecimento  empírico  sobre               

essas  marcas  simbólicas  que  representam  a  memória  da  vida  da  comunidade  e  seus              

antepassados.  Isso  se  dá  pois,  para  a  comunidade,  a  natureza,  por  ser  usada  e  conhecida,                

demarca  limites,  suscita  lembranças,  produz  alimentos,  remédios,  e  insumos  materiais  e            

simbólicos   para   diversos   outros   fins   (LATINI,   2010,   p.   40).   

Através  do  uso  e  conhecimento  da  natureza  pela  comunidade,  alguns  desenvolveram            

grande  familiaridade  com  os  usos  medicinais  e  alimentares  de  inúmeras  plantas  do  Morro  das               

Andorinhas,  principalmente  Seu  Bichinho  (LATINI,  2010,  p.  40).  Outro  saber  tradicional,            

baseado  no  conhecimento  empírico  da  comunidade  acerca  da  natureza,  diz  respeito  ao             

momento  adequado  para  o  corte  de  madeira.  Segundo  Seu  Bichinho,  é  preciso  observar  as               

fases  da  lua  a  fim  de  assegurar  a  qualidade  do  material  que  será  usado  na  construção  de  casas:                   

“Se  você  for  cortar  um  pau,  cortar  um  cipó,  um  bambu,  tem  que  esperar  o  quarto  minguante                  

para   cortar.   Se   cortar   em   outra   lua,   ele   bicha   todo”   (LOBÃO,   2009.   p.   05).  

Além  do  conhecimento  empírico  sobre  o  Morro  das  Andorinhas,  a  comunidade  detém             

o  conhecimento  da  pesca  artesanal.  O  ofício  da  pesca  artesanal  foi  exercido  por  diversos               

parentes  ao  longo  das  gerações  da  família  e  se  concentra  nos  homens  da  comunidade .  O                8

vínculo  da  comunidade  com  a  pesca  é  reforçado  pela  proximidade  do  Morro  das  Andorinhas               

com  o  mar,  especificamente  com  a  Praia  de  Itaipu  (LATINI,  2010,  p.  71).  No  Morro  das                 

Andorinhas  existem  trilhas  que  levam  a  mirantes  com  vistas  para  as  praias  de  Itaipu  e                

Itacoatiara  e  para  as  Ilhas  da  Menina,  da  Mãe  e  do  Pai,  que  são  utilizados  como  pontos  de                   

atalaia  para  locais  de  pesca  e  para  verificar  as  condições  do  mar.  Essas  trilhas  e  mirantes  são                  

antigas   e,   desde   muito   tempo,   conhecidas   e   utilizadas   pela   comunidade   tradicional   do   Morro.  

Cabe  ressaltar  que  a  Praia  de  Itaipu  é  local  tradicional  da  pesca  artesanal,  há  cerca  de                 

cinquenta  anos  atrás,  na  década  de  1970,  o  Professor  Roberto  Kant  de  Lima  realizou  sua                

pesquisa  de  campo  na  Praia  de  Itaipu  a  fim  de  elaborar  dissertação  de  mestrado  em                

8 Latini  elaborou  uma  sistematização  sobre  o  desempenho  do  ofício  da  pesca  pelos  integrantes  da                
comunidade  que  demonstra  o  exercício  da  pesca  por  diversas  gerações  da  família  de  Leonel  Siqueira  e                 
Mariana.   p.   72   e   73.   
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Antropologia,  com  a  temática  sobre  a  pesca  em  Itaipu,  o  trabalho  acadêmico  se  intitula               

“Pescadores   de   Itaipu:   a   pescaria   da   tainha   e   a   produção   ritual   da   identidade   social”.   

A  pesca  artesanal  na  Praia  de  Itaipu  passa  por  um  processo  de  decadência  motivado               

pela  urbanização  da  Região  Oceânica  que  levou  à  poluição  da  Lagoa  de  Itaipu  e  do  mar,  à                  

remoção  de  pescadores  da  beira  da  praia  e  a  disputa  para  os  usos  da  praia  entre  pescadores,                  

banhistas  e  comerciantes  donos  de  bares  que  ocupam  a  faixa  de  areia  e  conflitam  com  as                 

atividade  de  pesca  artesanal,  por  exemplo,  para  subir  ou  baixar  canoas  para  o  mar  e  puxar  a                  

rede  de  pesca.  Outro  fator  que  contribui  para  a  decadência  da  pesca  artesanal  é  a  competição                 

desigual  com  a  pesca  industrial,  bem  como,  a  falta  de  incentivos  financeiros  para  apoiar  os                

pescadores  nas  etapas  de  beneficiamento  e  armazenamento,  o  que  acarreta  a  maior             

dependência   de   atravessadores   (LATINI,   2010,   p.   72).   

Em  virtude  da  decadência  da  pesca  artesanal  na  Praia  de  Itaipu,  os  pescadores  que               

desempenhavam  o  ofício  da  pesca  como  fonte  principal  de  renda  se  viram  obrigados  a               

conjugar  a  pesca  com  outras  atividades  ou  a  abandonar  o  ofício  pois  não  é  possível  sobreviver                 

apenas  da  pesca.  Na  Praia  de  Itaipu  e  na  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  se                 

observa  que  na  maioria  dos  casos  a  pesca  é  conjugada  com  outras  atividades.  Nesse  contexto                

de  urbanização  da  Região  Oceânica,  surgiram  novos  postos  de  trabalho  como  caseiro,             

porteiro,  pedreiro,  eletricista,  auxiliar  de  serviços  gerais,  jardineiro,  dentre  outros.  A  assunção             

dessas  novas  atividades  passou  a  ser  uma  estratégia  para  permanecer  na  pesca  artesanal  que,               

sozinha,   não   promove   o   sustento   dos   pescadores   e   suas   famílias   (LATINI,   2010,   p.   72).  

Nesse  processo  da  busca  por  renda  diante  da  decadência  da  pesca  artesanal,  a  relação               

dos  pescadores  com  a  pesca  é  variada.  Alguns  não  voltem  mais  a  pescar,  outros  pescam                

quando  estão  sem  trabalho,  outros  conciliam  o  ofício  da  pesca  com  outras  atividades  e  alguns                

pescam  nas  horas  vagas  por  lazer.  Latini  reforça  que  o  exercício  dessas  outras  atividades  não                

exclui  a  pesca  da  vida  da  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas,  bem  como               

pontua  que  ser  pescador  demanda  um  saber  construído  a  partir  de  conhecimentos  empíricos  e               

o   reconhecimento   dos   demais   pescadores,   conforme   segue:   

As  práticas  destes  outros  ofícios  não  impedem  que  a  pesca  esteja  presente  no              
cotidiano  e  na  forma  de  ser  desta  comunidade,  seja  nas  memórias,  nas             
expressões,  nas  notícias  que  circulam,  nas  lições  de  vida,  no  peixe  ganho,  na              
rede  que  se  ata  para  um  pescador,  etc.  Além  disso,  há  que  se  considerar  que                
ser  pescador  envolve  conhecimentos  e  pertencimentos,  construídos  ao  longo          
da  vida.  Ser  considerado  pescador  subentende-se  também  compartilhar  os          
saberes  sobre  os  ventos,  o  mar,  o  tempo,  os  peixes,  os  pontos  de  pesca,  as                
histórias  das  pescarias  e  os  pescadores  de  Itaipu,  além  das  relações  com  o              
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lugar   e   de   parentesco,   vizinhança   e   amizade.   (LATINI,   2010,   p.   74)  
 

Apresentada  a  comunidade  tradicional  e  a  trajetória  de  sua  ocupação  no  Morro  das              

Andorinhas,  é  necessário  apresentar  o  conflito  socioambiental  que  ameaça  a  permanência  da             

comunidade   em   seu   território   e   sua   reprodução   cultural   e   material.   
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3.   A   comunidade   em   relação   às   medidas   de   proteção   ambiental  

 

Quando  o  poder  público  dirige  ao  Morro  das  Andorinhas  políticas  de  conservação             

ambiental  e  quando  o  judiciário  é  acionado  pelo  Ministério  Público  Estadual  e  Federal  a  se                

manifestar  sobre  denúncias  de  degradação  ambiental  no  Morro,  externaliza-se  um  conflito  de             

interesses  entre  a  permanência  da  comunidade  e  um  alegado  direito  difuso  ao  meio  ambiente               

ecologicamente   equilibrado.  

As  supracitadas  políticas  partem  do  pressuposto  que  a  presença  e  as  práticas  da              

comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  representam  ameaça  à  iniciativa  da            

conservação  ambiental,  desconsiderando  a  ocupação  longeva  da  comunidade  que,  por  cerca            

de  150  anos,  permaneceu  em  seu  território  de  maneira  tão  compatível  com  a  natureza  que  esta                 

área   foi   identificada   como   prioritária   para   a   conservação   promovida   pelo   Estado.  

A  invisibilidade  espacial  e  social  garantiu  à  comunidade  tradicional  se  reproduzir            

social  e  culturalmente  de  maneira  isolada  no  Morro  das  Andorinhas,  porém,  quando  o  local  se                

tornou  alvo  da  proteção  ambiental,  tornou-se  visível  a  comunidade.  Sua  revelação  foi             

conjugada  com  a  restrição  de  sua  presença  em  um  ambiente  de  natureza  no  qual  passaram  a                 

ser  considerados  intrusos.  Assim,  apesar  da  tradicionalidade  da  comunidade  do  Morro  das             

Andorinhas,  eles  foram  lidos  como  ameaça  à  preservação  da  natureza  e  suas  práticas  foram               

restringidas.   

As  roças  mantidas  pelas  famílias  juntamente  com  as  pequenas  criações  de  animais             

foram  proibidas  em  1996,  tendo  em  vista  a  restrição  ambiental  promovida  pela  Prefeitura,  já               

que  desde  1990  o  Morro  das  Andorinhas  foi  previsto  como  Área  de  Preservação  Permanente               

(APP)  na  Lei  Orgânica  do  Município  de  Niterói,  bem  como,  em  decorrência  da  provocação               

dos  órgãos  de  preservação  ambiental  diante  da  instauração  de  inquérito  civil  público             

promovido  pelo  Ministério  Público  Estadual  (MPE),  em  1994,  com  a  finalidade  de  apurar              

denúncia  de  construção  irregular  de  mansões  na  vertente  de  Itaipu  do  Morro  das  Andorinhas               

(processo   INEA   E-07/301681/2008,   2008,   p.   63).  

Duas  Ações  Civis  Públicas,  uma  proposta  pelo  MPE,  já  referida  acima,  e  outra  pelo               

Ministério  Público  Federal  (MPF),  tornaram  irremediavelmente  visíveis  os  moradores  do  Sítio            

das  Jaqueiras.  Estes  processos  atingiram  os  descendentes  de  Leonel  Siqueira,  pois  os             

comunitários  eram  percebidos  por  alguns  atores  do  judiciário  e  do  executivo  como  ameaça  à               

conservação  do  Morro  das  Andorinhas  por  representar,  no  imaginário  desses  agentes,  um             
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processo   de   favelização.  

A  Ação  Civil  Pública  N°  2000.002.004290-4,  impetrada  pelo  Ministério  Público           

Estadual  (MPE)  em  face  ao  Município  de  Niterói,  teve  início  no  ano  2000.  A  ACP  dava                 

prosseguimento  ao  Inquérito  Civil  Público  de  1994,  que  investigava  uma  denúncia  anônima             

sobre  a  construção  de  casas  de  luxo  no  pé  do  Morro  das  Andorinhas.  O  MPE  alegava  que  o                   

Morro  das  Andorinhas  estaria  sendo  alvo  de  um  contínuo  processo  de  favelização,  diante  da               

omissão  do  Município,  bem  como  acreditava  possuir  provas  convincentes  dos  danos  causados             

ao  meio  ambiente.  Cabe  ressaltar,  a  denúncia  apontava  os  responsáveis  pela  obra  e  o  endereço                

onde  o  ilícito  ambiental  ocorria,  não  se  tratava  da  comunidade  tradicional  que  está  situada  na                

parte   superior   do   morro.  

 Ainda  na  fase  de  inquérito,  um  relatório  produzido  pela  Secretaria  Municipal  de              

Urbanismo  e  Meio  Ambiente  da  Prefeitura  de  Niterói  demonstra  a  acusação  de  favelização              

contra  a  comunidade  tradicional.  O  documento  alegava  que  ocorria  “mais  um  típico  processo              

de  favelização,  mais  um  exemplo  real  dos  efeitos  da  crise  social  das  regiões  metropolitanas               

brasileiras  sobre  as  áreas  florestais  remanescentes”  (MOTA,  2009,  p.  160).  Ainda  segundo             

Mota:  

É  importante  destacar  que  as  informações  apresentadas  pelos  técnicos  da           
referida  Secretaria  não  consideravam  as  distinções  existentes  entre         
“ocupações  irregulares”  –  que  era  o  caso  de  muitas  moradias  de  classe  média              
de  Itacoatiara  e  Itaipu  que  se  instalaram  na  encosta  do  Morro  -  e  “ocupações               
antigas  de  moradores”,  que  era  o  caso  das  casas  no  topo  do  Morro  das               
Andorinhas.  A  favelização  tornou-se  justificativa  homogeneizadora  para        
classificar  as  distintas  formas  de  ocupação  do  espaço,  desconsiderando  a           
garantia  do  direito  dos  antigos  moradores  de  permanecerem  em  seu  território            
(Mendes,   2004).   (MOTA,   2009,   p.   160)  9

 

Já  no  bojo  da  ACP,  o  promotor  requereu  antecipação  de  tutela,  para  que  o  juiz                

ordenasse  a  desocupação  imediata  do  topo  do  Morro  das  Andorinhas  e  a  intimação  dos               

moradores  a  fim  de  abandonarem  suas  casas  no  prazo  de  noventa  dias,  sob  pena  de  demolição.                 

“Alternativamente,  foi  requerida  a  fiscalização  do  local  por  parte  da  Prefeitura  de  Niterói  com               

objetivo   de   evitar   novas   construções”   (MARANHÃO,   p.   36).   

O  juiz  concedeu  a  antecipação  pretendida  pelo  MPE  por  entender  que  as  fotografias  do               

9 A  referência  Mendes,  2004  diz  respeito  a  MENDES,  Andréa  M.  Uma  andorinha  só  não  faz  verão:  conflito,                   
meio  ambiente  e  desenvolvimento  no  Morro  das  Andorinhas  (Niterói/RJ).  Dissertação  de  mestrado  apresentada              
ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Psicossociologia  de  Comunidades  e  Ecologia  Social  –  EICOS/UFRJ,  2004.               
Infelizmente,  não  tive  acesso  ao  referido  trabalho  durante  a  produção  desta  dissertação,  pois  o  mesmo  não  se                  
encontra   disponível   na   internet.  
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local  sustentavam  a  verossimilhança  da  denúncia  e  que  o  dano  irreparável  ao  meio  ambiente               

estaria  configurado  pelo  “processo  de  favelização”  deflagrado  no  topo  do  morro.  Alguns             

representantes  da  comunidade  tradicional  do  Sítio  das  Jaqueiras  tomaram  ciência  da            

antecipação  de  tutela  deferida  pelo  juiz  quando  o  promotor  se  dirigiu  a  reunião  da  comissão                

nomeada  pelo  Governo  Estadual  para  a  definição  dos  limites  do  PESET,  em  Itaipu,  e               

informou  “aos  presentes  que  estaria  atuando  no  local  no  sentido  de  dar  cumprimento  à  decisão                

judicial   concedida   no   curso   da   ação   civil   pública”   (MARANHÃO,   p.   36   e   37).   

Diante  disso,  em  2002,  aconteceu  a  demolição  da  casa  mais  antiga  do  Morro  das               

Andorinhas.  Nesse  momento,  a  comunidade  tradicional  enfrentava  uma  forte  pressão  no            

sentido  de  sua  expulsão  e  a  demolição  da  casa  abalou  profundamente  a  comunidade,              

conforme   se   extrai   do   trecho   que   segue:   

É  difícil  dimensionar  a  importância  simbólica  por  detrás  desta  casa  demolida,            
apenas  apontar  que  nela  seu  Bichinho  viveu  aproximadamente  40  anos.  Antes            
dele,  a  casa  abrigou  o  seu  tio  Manoel  com  a  esposa  Nilda,  e  ainda  mais  atrás,                 
no  tempo  do  velho,  o  tio  Meco,  com  esposa  e  filhos.  Nas  narrativas,              
explicita-se  o  sentimento  dos  moradores  de  que  não  foi  somente  a  casa  que              
caiu,  mas  também  eles  se  sentiram  demolidos,  ou  usando  as  palavras  de  seu              
Bichinho:  completamente  naufragados.  A  fala  de  José  também  enfatiza  a           
dificuldade   de   se   levantar   e   se   erguer   novamente.   (LATINI,   2009,   p.   90)  

  

A  demolição  da  casa  centenária  marcou  a  trajetória  da  comunidade  pois  atingiu  todos              

os  familiares  através  da  destruição  de  um  símbolo  comum,  que  representava  seus             

antepassados  e  sua  história,  bem  como  materializou  a  perspectiva  de  expulsão  da  comunidade.              

Em  decorrência  da  demolição,  a  comunidade  se  reuniu  e  fundou  a  Associação  da  Comunidade               

Tradicional   do   Morro   das   Andorinhas   (ACOTMA),   em   05/10/2002.  

Segundo  aponta  Mota  (2009)  a  demolição  da  casa  centenária  consistiu  em            

extrapolação  dos  efeitos  da  tutela  antecipada,  pois  “(…)  [o  promotor]  havia  adquirido  uma              

liminar  para  intimar  os  moradores  e  não  demolir  suas  casas.  Ora,  agiu  de  modo  extemporâneo,                

pois  exacerbou  os  limites  da  sentença  e  ultrapassou  os  limites  de  suas  funções.”  (MOTA,               

2009,  p.  158).  Ademais,  Maranhão  (2007)  aponta  que  o  próprio  juiz  reconheceu  a              

extrapolação  tendo  em  vista  que  “Após  tomar  ciência  dos  acontecimentos,  que  já  tinham  sido               

publicados  na  primeira  página  do  Jornal  O  Fluminense,  o  Magistrado  entendeu  ter  havido              

uma  extrapolação  dos  efeitos  da  decisão,  mandando  suspender  as  intimações.”           

(MARANHÃO,   2007,   p.   38).   

Enquanto  a  referida  ACP  tramitava,  ocorreu  a  anexação  do  Morro  das  Andorinhas  ao              
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PESET,  através  da  lei  5.097/2007.  Diante  disso,  houve  a  mudança  do  pólo  passivo  da  ACP                

que  tramitava  em  face  da  Prefeitura  de  Niterói,  tendo  em  vista  que  “a  área  do  Morro  das                  

Andorinhas  foi  afetada  como  Unidade  de  Conservação  da  Natureza  pelo  Governo  do  Estado              

do  Rio  de  Janeiro,  cabendo  a  tutela  do  espaço  ao  Instituto  estadual  de  Florestas  –  IEF  –,                  

substituído  ao  final  de  2008  pelo  Instituto  Estadual  do  Ambiente  –  INEA”  (LOBÃO,  2009,  p.                

9).  

Somado  a  esse  fato,  em  2006,  mediante  atuação  de  novo  promotor  do  MPE,  que               

sucedeu  o  anterior  que  havia  diligenciado  no  sentido  da  demolição  da  casa  centenária,  o  MPE                

solicitou  a  suspensão  da  antecipação  de  tutela  que  determinou  a  demolição.  Mais  tarde,  outros               

dois  promotores  diferentes  que  passaram  a  atuar  na  ACP  pleitearam  a  extinção  do  processo               

sem  resolução  do  mérito  por  reconhecerem  a  tradicionalidade  da  comunidade  e  entenderem             

que  era  o  caso  de  aplicação  do  SNUC,  que  prevê  a  celebração  de  acordo  entre  as  partes.  Por                   

fim,  em  22/01/2009,  o  juiz  exarou  sentença  extinguindo  o  processo  sem  julgamento  de  mérito               

diante  do  novo  quadro  fático  e  legislativo  que  trazia  disposições  contrárias  ao  pedido  de               

demolição  das  casas  da  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  (LOBÃO,  2009,  p.              

9).   

Outro  elemento  que  contribuiu  para  a  extinção  da  ACP  sem  resolução  do  mérito,  foi  o                

material  produzido  pela  UFF,  resgatando  a  ocupação  histórica  da  comunidade  e  demonstrando             

que  a  presença  da  comunidade  não  correspondia  a  um  processo  de  favelização,  conforme  o               

trecho   que   segue:  

Por  exemplo,  o  Juiz  que  julgou  a  Ação  tomou  conhecimento  da  situação  das              
moradias  do  topo  do  Morro,  sensibilizando-se  com  a  causa  e  tornando-se            
simpático  à  permanência  da  comunidade  diante  do  material  empírico          
disponibilizado.  Através  dos  dados  coletados  pela  equipe  do  NUFEP,  ele           
soube  que  não  se  tratava  propriamente  de  um  “processo  de  favelização”,  como             
argumentavam  os  que  defendiam  a  expulsão  dos  moradores,  mas  de  moradias            
que  remontavam  ao  fim  do  século  XIX.  Fato  que  veio  reverter  o  processo  e,               
do  ponto  de  vista  legal,  pelo  menos  naquela  instância,  garantiu  a  permanência             
da   família   no   topo   do   Morro   das   Andorinhas.   (MOTA,   2009,   p.   163)   

 

A  segunda  ACP  enfrentada  pela  comunidade  tradicional,  que  tramita  sob  o  nº             

2001.051.02.005142-8,  foi  iniciada  em  2001  por  iniciativa  do  MPF  em  decorrência  de             

denúncia  contra  a  construção  irregular  de  mansões  no  costão  rochoso  do  Morro  das              

Andorinhas,  desta  vez  na  face  da  Praia  de  Itacoatiara.  A  ACP  requeria  a  demolição  das                

construções  em  11  lotes  do  Condomínio  Village  de  Itacoatiara.  No  pólo  passivo  da  ACP               
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figuravam  o  Município  de  Niterói,  a  Diagrama  Engenharia  S.A.  e  os  proprietários  dos  lotes  do                

Condomínio  Village  de  Itacoatiara.  Nessa  ACP,  novamente  a  comunidade  tradicional  virou            

foco  da  disputa  a  partir  da  acusação  de  favelização,  mesmo  sequer  figurando  nos  polos  da                

ação.  

A  comunidade  tradicional  surge  no  âmbito  da  ACP  a  partir  do  laudo  pericial              

produzido  pelo  perito  contratado  pelos  donos  dos  lotes.  A  alegação  se  baseia  na              

impossibilidade  de  demolição  das  construções  pois  diante  da  existência  de  uma  favela  “que              

certamente  degradará  o  meio  ambiente,  sem  controle  dos  órgãos  governamentais”  o            

condomínio  assume  a  função  de  refrear  o  crescimento  da  favelização  (JFRJ,  2009,  p.  64  da                

sentença).  

Na  sentença,  exarada  em  30/12/2009,  o  juiz  responsável  pela  ACP  refuta  a             

argumentação  do  perito  e  atribui  à  ela  uma  carga  de  preconceito,  tendo  em  vista  que  o  perito                  

trata  com  descrédito  a  suposta  ocupação  irregular  no  Morro  das  Andorinhas  como  favela,  mas               

não  reconhece  no  laudo  produzido  a  construção  do  Condomínio  Village  de  Itacoatiara  como              

ocupação  irregular.  Ademais,  o  juiz  reconhece  a  ocupação  do  Morro  das  Andorinhas  como              

comunidade  tradicional  e,  portento,  descarta  a  ocorrência  de  favelização  (JFRJ,  2009,  p.  65  e               

66   da   sentença).  

Além  de  julgar  procedente  o  pedido  da  ACP  para  sanar  a  ocupação  irregular  dos  lotes                

do  condomínio  localizados  no  costão  rochoso,  diante  do  entendimento  que  no  controle  de              

políticas  públicas,  inclusive  ambientais,  deve  prevalecer  a  idéia  de  uma  judicialização            

cooperativa,  foram  sugeridas  recomendações  pelo  juiz,  dentre  elas,  o  terceiro  item            

recomendou  ao  MPF  que  buscasse  “celebrar  termo  de  ajustamento  de  conduta  com  os  demais               

ocupantes  do  Morro  das  Andorinhas,  a  fim  de  se  adequarem  aos  critérios  fixados  nesta               

sentença”   (JFRJ,   2009,   p.   74   da   sentença).  

Visando  acompanhar  o  cumprimento  das  recomendações,  foi  realizada  pelo  mesmo           

juiz  que  exarou  a  sentença  uma  audiência  especial  em  13/01/2011.  Além  das  partes  que               10

integravam  os  polos  da  ACP,  compareceram  a  ACOTMA,  representada  por  Tidi,  a  UFF,  que               

foi  representada  pelo  Professor  Ronaldo  Lobão,  e  o  PESET,  representado  pelo  chefe  do              

parque  à  época,  Fernando  Matias.  O  INEA  também  compareceu,  sendo  representado  por  um              

procurador   do   órgão,   pois   à   ele   foi   destinada   uma   recomendação   específica.  

10 A  audiência  foi  realizada  no  bojo  do  processo  de  Execução  Provisória  de  Sentença,  sob  o  nº                  
2010.5102001843-8,   que   tramita   na   2º   Vara   Federal   de   Niterói.  
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Na  audiência  especial  foi  apresentada  a  proposta  de  Termo  de  Acordo  Socioambiental             

formulada  pela  ACOTMA  em  parceria  com  UFF,  tendo  sido  estabelecido  pelo  juiz  o  prazo  de                

60  dias  para  que  o  INEA,  MPF,  MPE,  IBAMA  e  Município  de  Niterói  se  manifestassem.  A                 

construção  de  um  termo  foi  realizada  na  esfera  administrativa  entre  ACOTMA  e  INEA,  com               

mediação  do  NUPIJ.  A  celebração  do  termo  será  tratada  mais  detalhadamente  no  próximo              

item,  mas  cabe  ressaltar  aqui  que  a  recomendação  contida  na  sentença  para  que  se  realizasse  a                 

pactuação  foi  um  fator  que  impulsionou  a  construção  de  do  termo.  A  primeira  tentativa               

ocorreu  em  2008,  entretanto  não  prosperou.  As  tratativas  reiniciaram  em  2011  em  decorrência              

da  audiência  especial.  Diante  disso,  podemos  inferir  que  a  segunda  ACP  teve  resultado  no               

sentido   de   reconhecer   a   tradicionalidade   da   comunidade   e   de   recomendar   a   pactuação.     

Além  de  viver  de  maneira  compatível  com  a  conservação  da  natureza,  a  comunidade               

tradicional  conseguiu  controlar  seu  território  impedindo  que  qualquer  outro  indivíduo  fixasse            

residência  no  Morro  das  Andorinhas  e  contribuiu  para  a  recomposição  da  Mata  Atlântica              

conforme  postulam  relatórios  técnicos  apresentados  no  bojo  da  Ação  Civil  Pública  nº.             

2001.51.02.005142-8,  promovida  pelo  Ministério  Público  Federal  (MPF)  diante  da  denúncia           

de  construção  irregular  do  Condomínio  Village  de  Itacoatiara  nos  costões  rochosos  do  Morro              

das   Andorinhas   na   vertente   da   Praia   de   Itacoatiara,   conforme   segue:   

A  família  vivia  praticamente  isolada  no  topo  do  Morro  das  Andorinhas,            
produzia  seu  próprio  sustento  e  vencia  as  dificuldades  de  morar  em  um  lugar              
de  difícil  acesso,  com  poucos  recursos.  Hoje  precisa  conviver  com  a            
preocupação  de  perder  o  direito  de  viver  no  espaço  que  ajudaram  a  preservar.              
Como  expresso  em  um  dos  muitos  pareceres  que  compõem  o  processo            
judicial  em  apreciação,  os  moradores  do  topo  do  Morro  das  Andorinhas  foram             
responsáveis,  em  grande  medida,  pela  recuperação  da  Mata  Atlântica  local.           
(LOBÃO,   2009.   p.   6.)  

 

Se  faz  de  extrema  relevância  ressaltar  que  as  denúncias  de  ilícito  ambiental  que              

viraram  ações  civis  públicas  não  apontavam  a  comunidade  tradicional  do  Morro  das             

Andorinhas  como  infratora,  mas  no  curso  das  investigações  e  julgamentos,  a  comunidade  se              

tornou  o  foco  do  combate  à  degradação  ambiental.  No  conflito  socioambiental  vivido  pela              

comunidade:   

os  direitos  à  moradia  ou  à  propriedade  foram  negados  face  à  emergência  da              
idéia  de  um  meio  ambiente  a  ser  preservado  em  detrimento  da  presença             
humana,  sendo  essa  representada  como  danosa.  O  lugar  -  entendido  como            
espaço  de  uso,  de  habitação  e  de  interação  –  torna-se  o  meio  ambiente,              
gerando  conflitos  e  tensões  entre  habitantes,  lideranças  políticas,  a  justiça  e            
outros  atores,  num  processo  em  que  a  cidade  vira  meio  ambiente.  (MOTA,             
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2009,   p.   172)  
 

Ademais,  cabe  apontar  que  outro  contato  da  comunidade  tradicional  com  a  política  de              

conservação  ambiental  se  deu  quando  o  Morro  das  Andorinhas  foi  incluído  nos  limites  do               

Parque  Estadual  da  Serra  da  Tiririca  (PESET),  unidade  de  conservação  de  proteção  integral              

que  proíbe  a  permanência  humana  em  seus  limites.  A  categorização  do  Morro  como  parque               

será   realizada   a   seguir.  

 

3.1  O  Morro  das  Andorinhas  virou  Parque:  a  inclusão  do  Morro  nos  limites  do  PESET  e                 

a   pactuação   para   garantir   a   permanência   da   comunidade   

 
O  Morro  das  Andorinhas  está  situado  na  Região  Oceânica  do  Município  de  Niterói  no               

Rio  de  Janeiro.  O  Morro  é  uma  elevação  de  196  metros  de  altura  com  2,6  quilômetros  de                  

extensão  que  entra  no  mar  e  separa  as  praias  de  Itaipu  e  Itacoatiara  (INEA,  2015.  p.  258).  O                   

cenário  é  paradisíaco,  composto  por  praias,  dunas,  lagoa,  costões  rochosos  e  ilhas.  Essa  beleza               

cênica  é  objeto  da  conservação  ambiental  e  faz  parte  do  Parque  Estadual  da  Serra  da  Tiririca                 

(PESET).   

O  PESET  foi  criado  pela  Lei  Estadual  nº  1.901  de  29  de  novembro  de  1991,  seus                 

limites  ainda  estavam  em  fase  de  estudos  técnicos,  mas  a  área  do  parque  abrangia  a  Serra  da                  

Tiririca,  maciço  montanhoso  localizado  na  divisa  dos  municípios  de  Niterói  e  Maricá.  Os              

objetivos  da  criação  do  PESET  consistem  na  proteção  dos  remanescentes  da  Mata  Atlântica              

da  região,  as  espécies  vegetais,  animais  e  seus  ecossistemas,  os  sítios  arqueológicos,  os              

monumentos  naturais  e  as  belezas  cênicas,  bem  como  estímulo  e  auxílio  às  pesquisas              

científicas  do  patrimônio  natural,  material  e  imaterial  e  fomento  ao  uso  esportivo,  cultural,              

recreativo   e   turístico   pela   sociedade   (INEA,   2015.   p.   25).  

Através  da  portaria  IEF/RJ/PR  n.º  68  de  26/05/1999,  foi  instituída  uma  Comissão             

Pró-Parque  composta  pelas  prefeituras  de  Niterói  e  Maricá,  por  ONGs,  Batalhão  Florestal  da              

Polícia  Militar,  Instituto  de  Engenharia  Florestal  (IEF)  e  pela  Fundação  Estadual  de             

Engenharia  e  Meio  Ambiente  (FEEMA),  que  ficou  encarregada  de  definir  os  limites  do              

PESET.   No   âmbito   da   Comissão,   diversos   interesses   estavam   em   disputa:   

(...)  os  interesses  dos  moradores  de  classe  média  do  entorno  do  Parque,  dos              
setores  imobiliários,  de  grupos  do  Governo  do  Estado  e  Municipal,  membros            
de  ONGs,  ambientalistas  e,  claro,  das  populações  residentes  há  décadas  ou            
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séculos   no   interior   ou   no   entorno   do   PEST.   (MOTA,   2009,   p.   154)  

 
Cabe  apontar  que  as  reuniões  da  Comissão  Pró-Parque  aconteciam  de  maneira            

concomitante  ao  andamento  da  Ações  Civis  Públicas  anteriormente  referidas.  As  reuniões            

eram  marcadas  por  fortes  embates  diante  das  distinções  ideológicas,  de  pertencimento            

político,  afinidades,  relações  pessoais  e  das  questões  vinculadas  aos  diferentes  grupos  de             

interesses  de  Itaipu,  que  se  manifestavam  contra  a  presença  dos  moradores  das  Andorinhas              

(MOTA,  2009,  p.  162).  Cabe  ressaltar  que,  para  a  classe  média  residente  no  entorno  do                

PESET,  a  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  representava  um  processo  de             

favelização  que  traria  a  violência  para  a  região  através  do  tráfico  de  drogas  (MOTA,  2009,  p.                 

159).   

Formou-se  um  consenso  em  parte  da  comissão  técnica  de  estudo  dos  limites  do              

PESET  de  que  a  especulação  imobiliária  na  região  exercia  forte  pressão  para  o  loteamento  do                

Morro  das  Andorinhas  e  que  a  proteção  ambiental  realizada  pelo  Município  poderia  não  ser               

suficiente   para   garantir   a   preservação   do   local,   conforme   se   extrai   do   trecho   abaixo:   

A  questão  ambiental  da  preservação  ambiental  do  Morro  das  Andorinhas           
fundamentou-se  na  tentativa  de  impedir  os  avanços  da  especulação  imobiliária           
sobre  a  vegetação  de  Mata  Atlântica  restante.  Para  tentar  conter  o  capital             
especulativo,  militantes  ambientalistas  acionaram  a  legislação  ambiental.  O         
objetivo  era  garantir  o  acesso  público  a  espaços  que  estavam  sendo            
rapidamente  privatizados  pela  expansão  imobiliária,  o  que  mostra  como  os           
valores  conservacionistas  puderam  se  combinar  e  se  associar  aos  movimentos           
de  ecologia  política  dos  anos  80/90  focados  na  qualidade  de  vida  urbana.             
Neste  período  não  havia  entre  os  militantes  ambientais  uma  reflexão  clara            
sobre  as  populações  estabelecidas  naquele  território,  uma  vez  que  a  luta  contra             
os  “grandes”  monopolizava  o  foco  das  ações  (Fernandez,  2009).  (LATINI,           
2010,   p.   93)   

 

O  Morro  das  Andorinhas  foi  anexado  ao  PESET  pela  Lei  Estadual  nº  5.079  de  03  de                 

setembro  de  2007,  que  definiu  seu  perímetro  definitivo.  Um  dos  pontos  que  gerou  intenso               

debate  durante  a  votação  da  lei  foi  a  decisão  da  exclusão  de  determinados  espaços  sob  a                 

justificativa  de  haver  poucos  elementos  naturais  preservados  e  “sob  o  argumento  de  evitar              

gastos  excessivos  com  desapropriações.  Como  exemplo  dessas  exclusões,  podemos  citar  um            

condomínio  de  casas  luxuosas  na  encosta  do  Morro  das  Andorinhas,  no  lado  de  Itacoatiara”               

(LATINI,   2010,   p.   97).  

O  parágrafo  único  do  artigo  3º  da  referida  lei,  incluído  no  texto  legal  por  proposta  de                 
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emenda  parlamentar,  estendeu  aos  moradores  de  áreas  que  foram  excluídas  dos  limites  do              

PESET  os  direitos  assegurados  pela  Lei  Estadual  nº  2.393/95 ,  que  dizem  respeito  a  garantia               11

do  direito  real  de  uso  das  áreas  ocupadas  às  comunidades  residentes  há  mais  de  50  anos  em                  

Unidades  de  Conservação  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (MARANHÃO,  2007.  p.  23).  Dessa               

forma,  depreende-se  que,  primeiramente,  estava  assegurado  aos  comunitários  residentes  no           

interior  do  PESET  o  direito  de  permanência  com  base  na  Lei  Estadual  nº  2.393/95,  e  que  esse                  

direito   foi   estendido   aos   demais   moradores.  

Diante  disso,  observa-se  que  a  Lei  Estadual  que  definiu  os  limites  do  PESET  e  anexou                

o  Morro  das  Andorinhas  já  reconhecia  a  tradicionalidade  dos  moradores  do  Sítio  das              

Jaqueiras,  bem  como  tentava  garantir  sua  permanência  dentro  de  uma  unidade  de  conservação              

de   proteção   integral.   A   partir   da   anexação   do   Morro   das   Andorinhas   ao   PESET:  

(...)  houve  intensa  interação  da  comunidade  com  os  novos  gestores  do  Parque.             
Nessa  interação  produziram-se  os  entendimentos  com  vistas  à  celebração  de           
um  Termo  de  Compromisso  Ambiental,  a  partir  da  caracterização  da           
Comunidade  como  uma  População  Tradicional  e,  portanto,  sua  presença          
compatível  com  os  princípios  de  proteção  do  Meio  Ambiente  e  das  Culturas             
formadoras  da  nação  presentes  desde  a  Constituição  Federal  de  1988  até  à             
Legislação  Estadual.  Uma  minuta  do  Termo  de  Compromisso  Ambiental          
chegou  a  ser  discutida,  mas  questões  políticas  de  outra  ordem  inviabilizaram            
sua   celebração.   (LOBÃO,   2009,   p.   8   e   9)  

 

A  referida  tentativa  de  celebrar  o  Termo  de  Compromisso  com  vistas  a  pactuar  os               

termos  da  permanência  da  comunidade  tradicional  com  os  objetivos  do  PESET  se  deu  em               

12/11/2008  através  da  instauração,  no  âmbito  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  (IEF/RJ),             

atual  INEA,  do  processo  administrativo  cujo  assunto  consistia  em  Termo  de  Compromisso             

Ambiental   (TCA).  

O  processo  administrativo  nº  E-07/301681/2008  inicia  com  minuta  de  Termo  de            

Compromisso  Ambiental  a  ser  celebrado  entre  o  IEF/RJ  e  a  ACOTMA,  segundo  o  despacho  à                

fl.  08,  que  encaminha  a  minuta  para  análise  da  Assessoria  Jurídica,  o  conteúdo  do  Termo                

havia  sido  discutido  com  a  comunidade  tradicional.  Em  30/03/2009,  a  Procuradoria  Estadual             

devolve  o  processo  à  Diretoria  de  Biodiversidade  e  Áreas  Protegidas  (DIBAP)  do  INEA,              

orientando  que  o  TCA  fosse  elaborado  de  acordo  com  NA-5.001.R-0,  que  consiste  em  norma               

para   elaboração   e   controle   de   Termo   de   Ajustamento   de   Conduta   (TAC).  

11  A   Lei   dispõe   sobre   a   permanência   de   populações   nativas   residentes   em   Unidades   de   Conservação   do   Estado   do  
Rio   de   Janeiro.  
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Entretanto,  não  houve  qualquer  movimentação  no  processo  após  o  encaminhamento           

realizado  pela  Procuradoria.  Apenas  em  23/02/2011,  o  processo  administrativo  voltou  a            

tramitar  impulsionado  pelo  resultado  da  audiência  especial  que  visava  acompanhar  o            

cumprimento  das  recomendações  constantes  da  sentença  da  segunda  ACP  (nº           

2001.51.02.005142-8).  A  audiência  especial  ocorreu  em  13/01/2011  no  bojo  Execução           

Provisória   de   Sentença   nº   2012.51.02.001843-8.  

O  NUPIJ  viu  na  recomendação  da  sentença  e  na  realização  da  audiência  especial  a               

possibilidade  de  construir  um  acordo  via  ACP  que  não  fosse  engessado  pelo  SNUC,  pelo               

contrário,  baseado  nos  direitos  culturais  previstos  pela  Constituição,  no  direito  premial  e  na              

Lei  Estadual  nº  2.393/95,  que  garante  a  permanência  de  comunidades  tradicionais  em  seus              

territórios  quando  da  sobreposição  com  unidades  de  conservação.  A  proposta  do  Termo  de              

Acordo  Socioambiental  (TAS)  não  previa  em  qualquer  cláusula  o  reassentamento  da            

comunidade  tradicional,  era  tripartite,  ou  seja,  seria  assinado  pelo  comunitário,  a  ACOTMA  e              

INEA   e   trazia   direitos   e   deveres   para   todos.   

O  TAS  foi  construído  em  reuniões  entre  NUPIJ  e  comunidade  visando  garantir  tanto              

os  direitos  da  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  quanto  a  preservação             

ambiental  da  área.  A  comunidade  se  comprometeria  a  não  construir  mais  casas,  o  que  era  uma                 

demanda  do  INEA,  enquanto  o  órgão  se  comprometeria  a  acionar  as  concessionárias  públicas              

de   água   e   luz   para   regularizar   o   serviço   para   a   comunidade,   dentre   outros   termos.  

Avalio  a  proposta  do  TAS  como  uma  evidente  inovação  jurídica  pois  constrói  um              

embasamento  jurídico  a  partir  de  uma  análise  sistemática  do  direito,  não  se  restringindo              

apenas  à  legislação  ambiental  que  considero  insuficiente  no  que  diz  respeito  à  garantia  dos               

direitos  culturais  de  comunidades  tradicionais  pois  determina  o  seu  reassentamento  e  não             

considera   que   o   território   tradicional   é   parte   da   identidade   da   comunidade.  

A  DIBAP  fez  alterações  na  minuta  do  TAS  apresentada  na  audiência  especial  pela              

ACOTMA  e  UFF,  dentre  elas,  mudou  a  nomenclatura  da  minuta  para  TCA  e,  a  mudança  que                 

avalio  ser  a  mais  significativa,  incluiu  a  previsão  de  reassentamento  da  comunidade             

tradicional.  Após,  remeteu  a  nova  minuta  para  parecer  da  Procuradoria  Estadual,  que  alegou              

não  ter  subsídios  para  produzir  uma  manifestação  jurídica  conclusiva.  Observou  que,  mesmo             

o  INEA  tendo  se  comprometido  a  analizar  a  proposta  de  acordo  socioambiental  apresentada              

pela  ACOTMA  e  UFF  na  Audiência  Especial,  não  havia  no  processo  histórico  das  tratativas               

para   a   celebração   do   termo.   

 



71  
 

A  Procuradoria  recomendou  que  a  DIBAP se  manifestasse  a  respeito  da  pretensão  do              

órgão  a  fim  de  lidar  com  a  presença  humana  na  área  de  proteção  integral,  se  pretendiam  a                  

recategorização  do  espaço  correspondente  ao  Sítio  das  Jaqueiras  ou  o  reassentamento  da             

comunidade  tradicional  (E-07/361.861/2008,  p.  79),  já  que  não  constavam  nos  autos  pareceres             

técnicos   e   jurídicos   emitidos   pelo   IEF   ou   INEA   sobre   a   viabilidade   de   assinatura   de   TCA.   

Ademais,  orientou  que  o  TCA  não  era  o  instrumento  adequado  à  situação,  tendo  em               

vista  não  haver  nos  autos  comprovação  de  processo  de  regularização  fundiária  do  PESET,              

com  previsão  orçamentária  para  indenização  e  projeto  de  reassentamento  da  comunidade            

necessário  para  fins  de  celebração  do  TCA,  conforme  previsto  no  artigo  39,  §  1º  do  Decreto  nº                  

4.340/2002 .  12

Apesar  de  avaliar  que  a  celebração  de  TCA  não  era  adequada  ao  momento,  sugeriu               

que  outro  instrumento  poderia  ser  firmado.  Pontuou  de  forma  enfática  que  a  elaboração  do               

TCA  não  consistia  em  cumprimento  de  determinação  judicial,  vez  que  o  INEA  não  era  parte                

do  processo  judicial,  pois  quem  figurava  no  polo  passivo  da  ACP  e  foi  condenado  era  o                 

Município  de  Niterói.  Dessa  forma,  considerou  que  não  poderiam  ser  incumbidas  obrigações             

ao  INEA,  que  apenas  teria  se  comprometido  a  analisar  a  proposta  de  TAS  apresentado  pela                

ACOTMA  e  UFF  diante  do  fato  do  Morro  das  Andorinhas  estar  inserido  no  PESET.  Bem                

como  orientou  que  a  celebração  de  qualquer  instrumento  deveria  ter  como  partes  somente  o               

INEA   e   a   ACOTMA,   excluindo-se   o   Município   de   Niterói   (E-07/361.861/2008,   p.   77   e   78).   

O  Diretor  da  DIBAP,  André  Ilha,  respondeu  às  indagações  da  Procuradoria            

informando  que  alguns  processos  de  regularização  fundiária  do  PESET  haviam  sido            

instaurados,  mas  que  a  falta  de  pessoal  impedia  que  a  regularização  completa  ocorresse.  A               

regularização  fundiária  da  área  do  Sítio  das  Jaqueiras  não  havia  sido  instaurada  ainda  e  sequer                

havia  previsão  de  recursos  para  o  reassentamento  da  comunidade  tradicional,  entretanto,  o             

Diretor  da  DIBAP  garantiu  que  o  processo  de  regularização  fundiária  alcançaria  o  topo  do               

Morro   das   Andorinhas   (E-07/361.861/2008,   p.   99).  

Quanto  ao  posicionamento  assumido  pela  DIBAP  para  lidar  com  a  presença  humana             

na  área  de  proteção  integral  no  Morro  das  Andorinhas,  André  Ilha  esclarece  considerar              

vantajosa  a  celebração  de  TCA  tendo  em  vista  que  o  mesmo  iria  estabelecer  as  condições  e  as                  

12 Art.  39  (...)  §  1º  O  termo  de  compromisso  deve  indicar  as  áreas  ocupadas,  as  limitações  necessárias  para                    
assegurar  a  conservação  da  natureza  e  os deveres  do  órgão  executor  referentes  ao  processo  indenizatório ,                
assegurados   o   acesso   das   populações   às   suas   fontes   de   subsistência   e   a   conservação   dos   seus   modos   de   vida.  

 



72  
 
regras  para  a  permanência  da  comunidade  tradicional  com  o  mínimo  de  impacto  ambiental              

possível  até  que  seja  realizada  a  regularização  fundiária  e  o  reassentamento.  Bem  como              

informou  que  possuía  interesse  em  assinar  o  TCA  pois  ele  serviria  de  parâmetro  para  ser                

utilizado  em  outros  casos  de  conflitos  socioambientais  no  âmbito  de  unidades  de  conservação              

estaduais   (E-07/361.861/2008,   p.   100).  

Em  resposta  à  DIBAP,  a  Procuradoria  reforçou  novamente  que  a  ACP  não  gerava              

obrigações  para  o  INEA,  mas  que  caberia  a  DIBAP  definir  se  celebraria  um  instrumento  no                

âmbito  judicial  ou  extrajudicial  (E-07/361.861/2008,  p.  102).  Após,  foi  anexado  ao  processo             

histórico  de  tratativas  entre  a  comunidade  tradicional  e  a  gestão  do  PESET  sobre  a  minuta  do                 

instrumento   jurídico   que   seria   celebrado.   

A  ACOTMA  e  o  NUPIJ  fizeram  uma  contraproposta  de  TCA  com  apenas  alguns              

ajustes  formais  tendo  em  vista  que  a  negociação  somente  seria  viável  se  o  instrumento               

jurídico  estivesse  de  acordo  com  o  SNUC,  constando  o  reassentamento  da  comunidade.  Em              

seguida,  a  Procuradoria  se  manifestou  favoravelmente  à  minuta  indicando  apenas  uma            

correção  formal  e,  posteriormente,  foram  assinados  TCAs  individuais  com  a  comunidade            

tradicional.   O   texto   da   cláusula   primeira   ficou   da   seguinte   forma:  

O  presente  Termo  tem  como  objetivo  regularizar  a  permanência  do  Senhor(a)            
XXXX  e  sua  família,  membros  da  Comunidade  Tradicional  do  Morro  das            
Andorinhas,  no  mesmo  imóvel  por  eles  já  ocupado,  no  interior  do  Parque             
estadual  da  Serra  da  Tiririca,  com  a  interveniencia  da  ACOTMA,  em  área  de              
2,5  ha,  denominada  Sítio  das  Jaqueiras,  no  topo  do  Morro  das  Andorinhas,             
enquanto  não  houver  sido  atendido  o  que  preceitua  o  disposto  no  art.  42  da               
Lei   Federal   n°   9.985/00.”   (Anexo   II)  

 

Não  restou  de  forma  expressa  os  termos  do  artigo  42  do  SNUC,  entretanto,  foi  feita  a                 

menção  ao  mesmo.  O  referido  artigo  determina  que  as  populações  tradicionais  residentes  em              

unidades  de  conservação  nas  quais  sua  permanência  não  seja  permitida  serão  indenizadas  ou              

compensadas  pelas  benfeitorias  existentes  e  devidamente  realocadas  pelo  Poder  Público,  em            

local   e   condições   acordados   entre   as   partes.  

O  TCA  prevê  em  sua  cláusula  segunda  que  o  termo  possui  validade  de  cinco  anos  e                 

que  no  final  do  período  será  avaliada  a  efetividade  das  obrigações  pactuadas.  No  parágrafo               

único  da  cláusula  segunda  está  previsto  que  o  TCA  “poderá  ser  prorrogado,  desde  que               

devidamente  justificado,  mediante  a  celebração  de  termo  aditivo,  para  assegurar  o  integral             

cumprimento  de  seu  objeto”  (ANEXO  II).  Vale  salientar  que  o  TCA  foi  firmado  pela  primeira                
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vez  em  2011,  com  validade  de  cinco  anos  e  foi  renovado  em  2016  através  de  termo  aditivo                  

sem   qualquer   alteração   de   suas   cláusulas.  

A  conformação  do  instrumento  de  pactuação  entre  ACOTMA,  comunidade  tradicional           

e  INEA  ao  previsto  no  SNUC  foi  a  limitação  imposta  pela  DIBAP,  que  era  responsável  pela                 

aprovação  da  minuta.  Na  contramão,  a  festa  tradicional  com  fogueira,  que  eu  avaliava  ser  uma                

potencial  questão  para  o  INEA,  sequer  foi  questionada  pela  Procuradoria  ou  pela  DIBAP.  A               

manifestação  de  André  Ilha,  Diretor  de  Biodiversidade  e  Áreas  Protegidas  (DIBAP)  do  INEA,              

encarregado  do  conflito  socioambiental  e  responsável  pela  assinatura  do  TCA  no  Morro  das              

Andorinhas  reforça  a  supremacia  de  uma  conservação  sem  gente.  O  Diretor  do  DIBAP,              

quando  indagado  pela  Procuradoria  do  INEA  se  pretendia  a  recategorização  do  espaço             

correspondente  ao  Sítio  das  Jaqueiras  ou  o  reassentamento  da  comunidade  tradicional            

(E-07/361.861/2008,  p.  79),  expressou  seu  interesse  em  formalizar  um  TCA  com  a             

comunidade  tradicional  enquanto  não  era  possível  reassentá-la,  descartou  a  alternativa  de            

recategorização  da  área  para  uso  sustentável  e  alegou  que  tinha  interesse  em  realizar  o  TCA                

para  replicar  em  outras  UCs  com  conflitos  semelhantes.  Ou  seja,  a  resolução  pretendida  para               

o  conflito  socioambiental  no  Morro  das  Andorinhas,  e  para  conflitos  socioambientais            

semelhantes   no   âmbito   do   INEA,   foi   o   reassentamento.   

Cabe  considerar  que  o  SNUC  determina  que  o  reassentamento  deve  ocorrer  para  local              

com  atributos  parecidos  com  o  do  território  ocupado  pelas  comunidades  tradicionais.  Essa             

previsão  restringe  na  prática  o  cumprimento  do  reassentamento  já  que  seria  impossível  achar              

outro  lugar  com  as  mesmas  características.  E,  mesmo  que  fosse  possível  encontrar  um  lugar               

semelhante,  o  reassentamento  seria  inconstitucional  por  afrontar  os  direitos  culturais           

assegurados  na  CRFB/88,  vez  que,  não  observa  a  essencialidade  do  território  tradicional  para              

a   reprodução   cultural   do   grupo.   

Ainda  assim,  por  mais  que  o  TAS  tenha  sido  transformado  em  TCA,  ele  ainda               

expressa  a  tentativa  de  negociação  pautada  na  garantia  dos  direitos  culturais  da  comunidade              

no  que  diz  respeito  à  previsão  da  festa  tradicional.  Diante  disso,  posso  inferir  que  a  festa                 

tradicional  foi  garantida  no  âmbito  da  negociação  entre  comunidade  e  gestor  do  PESET,  via               

mediação  do  NUPIJ,  através  do  reconhecimento  da  legitimidade  do  direito  cultural  da             

comunidade  tendo  em  vista  que  a  legislação  ambiental  oferece  categorias  de  criminalização             

do  fogo  em  unidades  de  conservação  que  não  foram  acionadas  para  restringir  a  realização  da                

festa   tradicional.  
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Esse  resultado  apresenta  algum  aspecto  socioambiental,  vez  que,  além  da  comunidade            

tradicional  continuar  realizando  a  festa,  ela  também  pode  acionar  a  festa  como  estratégia  de               

legitimação   da   sua   própria   permanência   no   território   tradicional.   

Ademais,  mesmo  que  a  inovação  jurídica  do  TAS  tenha  encontrado  limites  na             

instrumentalização  do  Direito,  a  postura  da  comunidade  na  relação  com  o  INEA  se  pauta  até                

hoje  no  mesmo  referencial  utilizado  para  construir  o  TAS.  Vale  apontar  que  o  TAS  cumpriu  o                 

papel  de  levar  esse  referencial  jurídico  construído  pelo  NUPIJ  para  a  institucionalidade  do              

INEA   no   processo   de   negociação   do   termo.  

Somente  depois  da  assinatura  do  TCA  foi  elaborado,  em  05/02/2015,  através  da             

Resolução  Inea  n°  107,  o  plano  de  manejo  do  PESET ,  que  é  documento  técnico  de  gestão                 13

ambiental  mediante  o  qual,  com  fundamento  nos  objetivos  gerais  da  UC,  se  estabelece  o  seu                

zoneamento  e  as  normas  que  devem  presidir  o  uso  da  área  e  o  manejo  dos  recursos  naturais,                  

inclusive  a  implantação  das  estruturas  físicas  necessárias  à  gestão  da  unidade  (art.  2°,  inciso               

XVII,  Lei  n°  9.985/2000).  Nele  está  previsto  que  a  comunidade  tradicional  do  Morro  das               

Andorinhas  é  atrativo  histórico  cultural  do  PESET  (INEA,  2015,  p.  133  e  134  do  Módulo  3),                 

bem  como  está  estabelecida  como  uma  das  ações  estratégicas  planejadas,  criar  um  roteiro              

antropológico  cultural  na  área  histórico  cultural  4,  que  corresponde  ao  Sítio  das  Jaqueiras.              

Segue   o   trecho   extraído   do   plano   de   manejo   do   PESET:   

A  AHC  4  corresponde  ao  Sítio  da  Jaqueira,  área  reconhecida  por  abrigar  uma              
comunidade  tradicional  residente  no  local  há  mais  de  um  século.  No  dia             
06/12/2011  foi  assinado  um  Termo  de  Compromisso  Ambiental  entre  o  INEA            
e  as  famílias  da  comunidade  tradicional  do  Sítio  da  Jaqueira,  regularizando  a             
condição   dos   moradores   locais.   (INEA,   2015,   p.   23   do   Módulo   4)   

 

No  mesmo  sentido,  o  TCA  prevê  em  sua  cláusula  3.3.2  que  a  ACOTMA  participará               

junto  com  a  administração  do  PESET  dos  esforços  para  integrar  o  Morro  das  Andorinhas  no                

uso  público  do  PESET  por  meio  de  um  plano  de  visitação  socioambiental  a  ser  elaborado  com                 

base   nos   princípios   do   turismo   de   base   comunitária.  

 

3.2   Defesa   da   permanência:   a   criação   da   ACOTMA  

 

A  criação  da  associação  visava  evitar  a  demolição  de  mais  casas  e  a  expulsão  da                

13 O  plano  de  manejo  está  disponível  na  página  do  INEA  no  endereço  que  segue:                
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdc0/~edisp/inea0074933.pdf  

 

http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdc0/~edisp/inea0074933.pdf
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comunidade  de  seu  território.  Ademais,  a  fundação  da  ACOTMA  configurou  a  organização  da              

família  para  lutar  de  forma  coletiva  em  defesa  de  seu  direito  de  permanência  (LATINI,  2009,                

p.  91/92).  Dessa  maneira,  quando  não  foi  mais  possível  se  resguardar  na  invisibilidade  antes               

experienciada  pela  comunidade,  foi  preciso  assumir  a  visibilidade  que  lhe  era  imposta  e              

transformá-la  em  instrumento  de  afirmação  do  direito  de  permanência.  Assim,  a  criação  da              

Associação  corresponderia  a  uma  visibilidade  positiva  que,  ao  mesmo  tempo,  trazia  mudanças             

na   dinâmica   da   vida   em   família,   conforme   trecho   que   segue:  

De  um  determinado  ponto  de  vista,  a  constituição  da  ACOTMA  permitiu  um             
relativo  fortalecimento  das  demandas  da  comunidade  a  partir  do  momento  em            
que  adquiriam  uma  visibilidade  positiva,  propiciando  o  estabelecimento  de          
uma  rede  de  apoio  à  luta  do  grupo,  envolvendo  advogados,  militantes  dos             
movimentos  sociais,  organizações  não  governamentais,  políticos,  etc.  Apesar         
de  ter  fortalecido  a  luta  da  população  local,  a  visibilidade  também  gerou             
diversos  incômodos  no  cotidiano  dos  moradores,  que  passaram  a  ter  que            
conviver  com  o  ritmo  da  vida  da  cidade,  com  visitas,  audiências,  reuniões,  etc.              
(MOTA,   2009,   P.   176)  

 

O  NUPIJ  assessorou  a  comunidade  na  elaboração  do  estatuto  e  no  registro  da              

associação  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica,  realizado  em  21/09/2010.  Os  objetivos             

da  ACOTMA  previstos  em  seu  estatuto  compreendem  a  defesa  dos  direitos  culturais  da              

comunidade,  a  preservação  ambiental  de  seu  território  tradicional,  bem  como  a  defesa  do              

direito   à   permanência   da   comunidade   em   seu   território   tradicional.  

A  fundação  da  ACOTMA  representa  o  uso  da  identidade  tradicional  pela  comunidade             

que,  frente  à  ameaça  de  expulsão  baseada  na  premissa  de  que  sua  presença  no  Morro  das                 

Andorinhas  consiste  em  dano  ambiental  e  empecilho  a  conservação,  precisou  se  apropriar  das              

leis  e  do  debate  ambiental  a  fim  de  assegurar  o  seu  direito  à  permanência.  A  referida                 

apropriação  foi  construída  por  intermédio  do  Núcleo  Fluminense  de  Estudos  e  Pesquisas             

(NUFEP),  que  interagia  “com  o  grupo  no  sentido  de  que,  ao  tomar  contato  com  a  legislação  e                  

as  ideologias  que  estavam  sendo  acionadas,  compreendessem  o  que  lhes  estava  acontecendo.             

Assim,   poderiam   tornar-se   sujeitos   ativos   no   processo”   (LOBÃO,   2006,   p.   145).  

Latini  explicita  que  a  comunidade  objetivava  transformar  a  representação          

estigmatizante  que  lhes  era  atribuída  em  reconhecimento  do  grupo  como  sujeito  de  direitos              

através   da   apropriação   do   debate   ambiental   e   para   isso   utilizavam   os   seguintes   argumentos:   

(...)  a  importância  da  presença  deles  e  de  seus  antepassados  na  proteção  das              
fronteiras.  Além  do  cuidado  empreendido  com  o  lugar  no  combate  a            
incêndios,  na  realização  de  reflorestamentos,  na  construção  de  infra-estrutura,          
que  inclusive  passou  a  ser  compartilhada  pelos  visitantes  como  atrativos           
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turísticos  -  as  trilhas,  mesas,  cadeiras,  balanços,  e  etc.  (LATINI,  2009,  p.             
93/94)  

 

Diante  da  criação  da  ACOTMA,  a  comunidade,  que  até  então  era  apenas  família,  se               

organiza  em  forma  de  associação  para  “lutar  pelo  reconhecimento  do  direito  de  permanência              

do  grupo  familiar  e  manter  a  história  de  seus  antepassados”  (MARANHÃO,  2007,  p.  19).               

Segundo  Latini,  a  demolição  da  casa  mais  antiga  do  Morro  promove  outra  marca  na  trajetória                

da  comunidade,  pois,  ao  “ensejar  a  organização  da  Associação  de  Moradores,  dá  novos              

significados  à  família,  como  era  entendida  e  vivida  no  decorrer  de  suas  histórias.”  (LATINI,               

2009,   p.   92).  

A  partir  da  criação  da  ACOTMA,  a  Associação  passa  a  se  confundir  com  a  família                

implicando  no  entrecruzamento  da  forma  de  organização  familiar  com  a  organização  da             

Associação.  A  estrutura  organizativa  da  ACOTMA  corresponde  à  exigência  da  lei,  sendo             

composta  de  forma  hierárquica  por  presidente,  vice-presidente,  conselho  fiscal  e  assembléia            

geral.  A  diretoria  da  ACOTMA,  presidente  e  vice,  é  responsável  pela  representação  da              

comunidade  tradicional,  ou  seja,  é  porta  voz  da  comunidade  para  fora.  Já  a  estrutura               

organizacional  na  família  corresponde  a  outra  ordem  de  hierarquização,  “em  que  o  homem              

tem  precedência  sobre  a  mulher,  os  pais  sobre  os  filhos  e  os  mais  velhos  sobre  os  mais  novos”                   

(LATINI,  2010,  p.  104).  Quando  esta  estrutura  familiar  é  atravessada  pela  autoridade  do  cargo               

da  ACOTMA,  ou  vice-versa,  acontecem  choques.  O  trecho  que  segue  explicita  em  parte  os               

referidos   choques:   

A  questão  é  que  com  a  Associação,  a  missão  de  defender  esse  patrimônio              
ganhou  visibilidade  e  se  fortaleceu  ao  se  aliarem  com  pessoas  de  fora,  ou              
como  disse  o  sobrinho  de  Bichinho  (Tidi),  pessoas  de  bem.  Por  outro  lado,              
esses  novos  círculos  de  intimidade  são  construídos,  em  geral,  pelos  que  estão             
sempre  lá  representando,  mas  não  se  estende  da  mesma  maneira  para  os             
demais  moradores  e  familiares.  Desta  forma,  a  participação  ativa  da           
associação  e  a  conquista  de  relacionamentos  pessoais  com  os  de  fora  -             
pesquisadores,  políticos,  militantes,  e  etc.  -  desafiam  a  lógica  da  família            
governar   as   relações   entre   si   e   com   o   lugar.   (LATINI,   2010,   p.   104)  

 

Em  reunião  realizada  no  dia  16/06/2019,  entre  Ferrarez,  representante  da           

administração  do  PESET,  ACOTMA,  comunidade  tradicional  e  NUPIJ,  restou  evidente  a            

dificuldade  entre  a  Associação  e  a  família.  Na  reunião,  Ferrarez  demandou  a  manutenção  da               

trilha  de  acesso  ao  Morro  das  Andorinhas,  conforme  responsabilidade  prevista  no  TCA.             

Alguns  familiares  indagaram  sobre  quem  deveria  realizar  o  trabalho  de  manutenção  ao  que  foi               
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respondido  que  se  tratava  de  atribuição  da  ACOTMA.  Diante  da  informação,  alguns             

familiares  sustentaram  que  não  caberia  aos  associados  da  ACOTMA,  ou  seja,  aos  familiares              

que  não  ocupam  cargos  na  gestão  da  Associação,  realizar  o  trabalho  de  manutenção  que               

deveria  ser  feito  pela  ACOTMA.  Esse  distanciamento  entre  família  e  Associação  se  justifica              

pela   insatisfação   de   parte   dos   familiares   com   a   gestão   do   atual   presidente,   Tidi.  

 

3.3   Novo   velho   problema:   favela   no   Morro   das   Andorinhas   

 
Em  23  de  maio  de  2019  foi  encaminhado  ao  NUPIJ,  por  Ferrarez ,  uma  matéria               14 15

publicada  no  jornal  da  Sociedade  de  Amigos  e  Moradores  de  Itacoatiara  (SOAMI),  no  espaço               

“fala  morador”,  com  o  seguinte  título:  “Favela  em  Itacoatiara:  ocupação  irregular  no  Morro              

das  Andorinhas  é  marcada  por  falta  de  infraestrutura”.  A  foto  central  e  única  da  matéria  é  a                  

dos   relógios   de   energia   elétrica   da   comunidade   tradicional.  

A  matéria  inicia  com  um  tom  alarmista  dizendo  que  o  “oásis”  estaria  em  risco  em                

virtude  da  violência  e  insegurança  trazida  pelo  processo  de  favelização  do  Morro  das              

Andorinhas.  Acusam,  demonstrando  total  desconhecimento  da  realidade,  haver  um  aumento           

no  número  de  construções,  cercamentos  com  perfil  de  loteamento  para  serem  negociados  e              

vendidos,  que  existem  obras  de  acréscimo  recentes  em  algumas  casas,  que  as  cercas  de               

arames  das  casas  impedem  o  livre  trânsito  dos  visitantes,  que  existe  um  terreiro  onde  -                

pasmem!  -  são  realizadas  festas,  indicam  como  fonte  da  informação  o  perfil  de  Facebook  da                

ACOTMA.  

A  todo  momento  é  invocado  o  medo  da  favela,  sendo  mobilizadas  categorias             

pejorativas  como  a  violência,  o  tráfico  de  drogas  e  a  insegurança  para  justificar  esse  receio                

com  a  desvalorização  do  bairro.  Conforme  se  observa  no  item  3  do  presente  texto,  não  é  a                  

primeira  vez  que  a  favelização  é  atribuída  a  comunidade  tradicional,  a  consequência  dessa              

imputação  é  a  negação  de  sua  permanência  no  Morro  das  Andorinhas  através  da  acusação  de                

degradação  ambiental  e  de  violência.  Essa  negação  se  dá  pois  “ser  favelado”  opera  como  uma                

categoria   produtora   de   critérios   excludentes   e   estigmatizantes   (MOTA,   2009,   p.   172).  

Ainda   segundo   MOTA,   a   categoria   de   favelização:   

(...)  no  Brasil  e  particularmente  no  Rio  de  Janeiro,  tem  um  forte  teor              
semântico  negativo,  pois  além  de  ser  associada  à  pobreza  ela  é,            

14 Funcionário  do  INEA,  faz  parte  da  equipe  do  PESET,  participou  do  processo  de  discussão  e  assinatura  do                   
TCA,   é   o   atual   interlocutor   entre   a   comunidade   e   a   gestão   do   PESET.  
15   A   matéria   segue   como   Anexo   III   deste   trabalho.  
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concomitantemente,  associada  à  criminalidade.  De  fato,  na  cosmologia  nativa          
as  duas  categorias  são  quase  sinônimos...  Assim  como  existem  sociedades  em            
que  certas  categorias  são  interditadas,  pois  pronunciá-las  é  presságio  de  má            
sorte,  bruxaria,  azar  ou  coisa  que  o  valha,  nesta  sociedade  a  palavra  “favela”              
opera  como  um  tabu  e,  como  já  apontei  noutra  ocasião  (Mota,  2006),  um              
dispositivo  discursivo  relevante  para  desconsiderar  garantias  de  direitos  de          
determinados  setores.  Sobre  ela  recaem  as  mais  duras  ações  da  sociedade,  do             
Estado  (e  neste  caso  em  particular,  mais  propriamente  o  aparelho  repressivo            
do  Estado,  ou  seja,  a  Polícia)  contra  o  “perigo  do  morro”.  (MOTA,  2009,  p.               
159).  

 

A  matéria  possui  um  forte  viés  elitista  e  reforça  a  criminalização  da  pobreza  ao               

associar  pobreza  e  violência.  O  bairro  de  Itacoatiara  é  pequeno,  com  apenas  uma  via  de  acesso                 

para  entrar  e  sair  do  bairro  que  conta  com  uma  guarita  policial  com  cancelas  e  recentemente                 

inaugurado  sistema  de  monitoramento  por  câmeras  custeado  pelos  moradores  que  deve  ser             

utilizado  pela  polícia  militar  da  guarita ,  o  bairro  é  composto  por  poucas  ruas,  repletas  de                16

mansões.  Ademais,  através  SOAMI,  os  moradores  atuam  para  impedir  o  trabalho  de             

vendedores  ambulantes  na  Praia  de  Itacoatiara  e  estabelecer  outros  ordenamentos  que            

considerarem   relevantes   para   manter   as   características   do   bairro.   

O  bairro  é  cercado  de  um  lado  pelo  Morro  das  Andorinhas  e  do  outro  pelo  Costão  de                  

Itacoatiara  e  pelo  Maciço  da  Pedra  do  Elefante  e  está  situado  de  frente  para  a  Praia  de                  

Itacoatiara.  A  utilização  dos  termos  “nosso  oásis”  na  matéria,  somada  às  características  do              

bairro,  trazem  à  mente  a  ideia  de  um  condomínio  fechado  e  de  uma  tentativa  de  privatizar  a                  

natureza  existente  naquele  bairro.  Além  do  medo  mobilizado  pela  ideia  de  favela,  os              

moradores  de  Itacoatiara  também  temem  a  desvalorização  de  seus  imóveis  caso  tenham  como              

vizinha  uma  favela  ou  algo  que  remeta  a  uma  favela  no  imaginário  desses  moradores,  ou  seja,                 

qualquer  comunidade  localizada  em  um  morro  que  reúna  pobreza  e  serviços  públicos             

precários.  Diante  da  preocupação  expressada  com  a  comunidade  tradicional  que  vive  no             

Morro   das   Andorinhas,   parece   que   eles   já   se   incomodam   com   os   vizinhos   de   baixa   renda.   

Cabe  ressaltar  que,  desde  2002,  quando  a  casa  centenária  foi  demolida,  não  se  altera  o                

número  de  casas  no  Morro.  O  TCA  firmado  entre  INEA,  ACOTMA  e  comunitários  veda  a                

construção  de  novas  casas  na  cláusula  3.1.1  e  a  expansão  das  construções  na  cláusula  3.2.5.                

Bem  como,  qualquer  reforma  ou  benfeitoria  realizadas  nas  casas  da  comunidade  tradicional             

dependem  de  autorização  prévia  da  gestão  do  PESET.  Na  cláusula  3.2.4.  o  PESET  realiza               

16  Informações   obtidas   na   página   da   SOAMI   no   endereço:   http://www.itacoatiara.org.br/  
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fiscalização  no  território  tradicional  e  até  o  momento  da  elaboração  deste  trabalho,  as  obras               

que   estão   sendo   empreendidas   ou   planejadas   no   Morro   das   Andorinhas   possuem   autorização.  

A  festa  mencionada  na  matéria  também  possui  previsão  no  TCA,  de  acordo  com  a               

cláusula  3.3.4,  cabe  a  ACOTMA  disciplinar  a  realização  de  festas  para  que  estas  não  gerem                

perigo   ao   meio   ambiente.  

A  utilização  da  foto  dos  medidores  de  energia  elétrica  tenta  caracterizar  a  falta  de               

infraestrutura.  De  fato,  os  fios  que  conduzem  a  energia  elétrica  até  as  casas  da  comunidade                

estão  expostos  e  apresentam  risco,  dessa  maneira,  foi  estabelecido  no  TCA  que  o  PESET,               

ACOTMA  e  comunitários  iriam  diligenciar  junto  a  concessionária  de  luz  para  que  fosse              

adequada  a  fiação,  conforme  cláusulas  3.1.6  e  3.3.7.  Entretanto,  essa  questão  se  encontra  em               

um  impasse  tendo  em  vista  que  a  concessionária  de  luz  se  nega  a  agir,  pois  a  comunidade                  

estaria   inserida   em   UC.  

 Também  é  fato  que  algumas  casas  da  comunidade  tradicional  são  cercadas  com              

arame,  entretanto,  está  em  andamento  um  projeto  de  delimitação  do  Sítio  das  Jaqueiras  de               

maneira  integrada  a  paisagem  local,  conforme  está  previsto  no  item  3.3.6  do  TCA.  Ademais,               

as  trilhas  abertas  para  visitação  são  determinadas  pela  administração  do  PESET  e  não  chegou               

ao  conhecimento  do  NUPIJ  qualquer  notificação  do  PESET  sobre  cercas  que  impedem  o              

acesso  às  trilhas.  Se  esse  fosse  o  caso,  de  acordo  com  o  TAC,  o  comunitário  responsável  pela                  

cerca   teria   sido   autuado   pelo   PESET.  

Essas  referências  ao  TCA  só  começaram  a  vigorar  a  partir  de  dezembro  de  2011,               

momento  em  que  foi  celebrado.  Entretanto,  os  autores  da  matéria  ignoram  o  documento  e  que                

a  permanência  da  comunidade  tradicional  é  longeva,  de  aproximadamente  150  anos,  e  que  a               

comunidade  controlou  seu  território  durante  todos  esses  anos.  O  controle  do  território  foi              

eficiente,  de  maneira  que  só  mora  no  Morro  quem  é  da  família  de  Leonel  Siqueira  e  Mariana,                  

ninguém   além   deles   fixou   moradia   no   Morro.  

Em  reunião  realizada  no  dia  16/06/2019,  no  Morro  das  Andorinhas,  composta  pela             

ACOTMA,  PESET  e  NUPIJ,  Ferrarez  informou  que  havia  solicitado  direito  de  resposta  à              

SOAMI  para  publicar  matéria  redigida  pela  administração  do  PESET  elucidando  a  presença             

da  comunidade  tradicional,  o  TCA  firmado  e  renovado,  a  previsão  da  comunidade  no  plano  de                

manejo  do  PESET  e  a  existência  da  atuação  e  fiscalização  da  administração  do  parque.  Bem                

como  Ferrarez  mencionou  que  já  respondeu  diversos  ofícios  desde  a  finalização  das  ACPs              

com  questionamentos  do  Ministério  Público  que  visavam  apurar  denúncias  de  favelização  no             
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Morro  das  Andorinhas,  informando  que  se  trata  de  comunidade  tradicional,  prevista  no  plano              

de   manejo   do   parque   e   com   TCA   em   vigor.  

Diante  das  reiteradas  acusações  de  favelização  que  operam  como  estratégia  de            

caracterização  negativa  da  comunidade  tradicional  como  violenta  e  potencial  degradadora  do            

meio  ambiente,  fatores  estes  que  impulsionam  a  expulsão  da  comunidade,  avalio  que  o  TC,               

mesmo  que  provisório,  e  a  previsão  da  comunidade  no  plano  de  manejo  do  PESET               

contribuem  no  aspecto  formal  para  a  permanência  da  comunidade  no  sentido  de  fundamentar              

as   respostas   do   PESET   para   afastar   as   recorrentes   acusações   de   favelização.   
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4.   Compreender:   “Essa   coisa   de   tradicional”  

 

Apresentada  a  conformação  do  conflito  socioambiental  que  toma  lugar  no  Morro  das             

Andorinhas  e  a  trajetória  da  luta  da  comunidade  em  defesa  de  sua  permanência  no  território                

tradicional,  sintetizo  os  referenciais  legais  e  teóricos  mobilizados  no  conflito  para  que  seja              

possível  refletir  sobre  o  significado  que  a  festa  tradicional  produz  na  luta  pela  permanência.               

Vejamos.   

A  Constituição  Federal  de  1988  prevê  igualmente  o  direito  ao  meio  ambiente             

ecologicamente  equilibrado  (artigo  225,  CRFB/88)  e  a  garantia  do  pleno  exercício  dos  direitos              

culturais  dos  distintos  grupos  formadores  do  processo  civilizatório  nacional  (artigo  215,  §  1º              

da  CRFB/88).  A  fim  de  assegurar  a  garantia  dos  direitos  culturais,  a  Constituição  define  como                

patrimônio  cultural  brasileiro  os  bens  materiais  e  imateriais  portadores  de  referência  à             

identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira,  nos              

quais   se   incluem   os   modos   de   criar,   fazer   e   viver   (artigo   216,   inciso   II   da   CRFB/88).  

No  que  diz  respeito  à  preservação  do  meio  ambiente,  o  texto  constitucional  prevê  no               

inciso  III  do  §  1º  do  artigo  225  que  em  todo  o  território  nacional  devem  ser  definidas  áreas  e                    

seus  componentes  a  serem  especialmente  protegidos,  sendo  vedada  qualquer  utilização  que            

comprometa  a  integridade  dos  atributos  que  justifiquem  sua  proteção.  Mesmo  antes  da             

previsão  constitucional  trazida  pela  CRFB/88,  a  criação  de  áreas  de  proteção  já  era              

implementada  no  Brasil,  com  base  em  outras  referências  legais  e  outras  noções  sobre  a               

relação   sociedade   e   natureza,   o   primeiro   Parque   Nacional   criado   foi   o   de   Itatiaia,   no   ano   1937.  

A  criação  de  unidades  de  proteção  integral,  que  não  permitem  a  permanência  humana              

e  a  utilização  de  recursos  naturais  dentro  de  seus  limites,  tem  gerado  conflitos              

socioambientais  diante  da  sobreposição  de  territórios  tradicionais  e  unidades  de  conservação.            

Em  decorrência  da  sobreposição,  paira  sobre  as  comunidades  tradicionais  a  ameaça  da             

expulsão  dos  territórios  que  elas  historicamente  ocupam.  Além  disso,  se  efetiva  a  restrição  das               

práticas  tradicionais  realizadas  pela  comunidade,  o  que  ataca  frontalmente  seus  modos  de             

fazer,   viver   e   criar,   ou   seja,   seus   direitos   culturais.  

O  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  (SNUC),  que  regulamenta  o  artigo             

225,  §  1º,  inciso  III,  foi  promulgado  através  da  Lei  nº  9.985/2000,  cerca  de  uma  década  depois                  

da  propositura  de  seu  projeto  de  lei  tendo  em  vista  os  embates  de  diferentes  perspectivas  sobre                 

a  conservação  da  natureza.  Uma  das  temáticas  que  causou  controvérsias  e  disputas  na              
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tramitação  do  projeto  de  lei  foi  o  conflito  socioambiental  de  sobreposição  de  territórios              

tradicionais  e  unidade  de  conservação  de  proteção  integral.  Qual  o  lugar  das  comunidades              

tradicionais?  Deve  ser  reconhecido  seu  direito  à  permanência?  Representam  ameaça  à            

conservação   ambiental?  

O  projeto  de  lei  aprovado  no  Congresso  Nacional  e  enviado  para  sanção  presidencial              

trazia  a  previsão  de  recategorização  das  unidades  de  conservação  de  proteção  integral  para              

uso  sustentável  quando  estas  estivessem  sobrepostas  a  territórios  tradicionais,  bem  como,            

trazia  a  possibilidade  de  reassentamento  caso  fosse  de  interesse  da  comunidade,  conforme             

segue:   

[...]  o  caput  do  artigo  56,  previa  que  a  “presença  de  população  tradicional  em               
uma  unidade  de  conservação  do  Grupo  de  Proteção  Integral  criada  em  função             
de  legislação  anterior”  obrigaria  o  poder  público  reassentá-los  em  comum           
acordo  ou  “reclassificar  a  área  ocupada  pela  população  tradicional  em  Reserva            
Extrativista  ou  Reserva  de  Desenvolvimento  Sustentável,  conforme  o  disposto          
em   regulamento”   (idem,   art.   56,   inciso   II).   (LOBÃO,   2010,   p.   54)   

 

Entretanto,  este  artigo  foi  vetado  pela  Presidência  da  República  sob  a  argumentação  de              

que  a  determinação  de  reassentamento  em  um  prazo  de  cinco  anos  era  matéria  concernente  à                

política  fundiária,  de  forma  que  esta  discussão  não  poderia  ser  objeto  do  SNUC,  bem  como                

que  a  previsão  de  reassentamento  poderia  estimular  ocupações  irregulares  nas  UCs.  Em             

relação  a  recategorização,  foi  sustentado  que  esta  opção  permitiria  ao  Poder  Executivo  alterar              

a  categoria  de  manejo  de  UCs  para  outras  mais  restritivas  pelo  mesmo  instrumento  legal               

utilizado  para  a  sua  criação,  de  modo  que  permitiria  que  uma  UC  de  categoria  menos                

restritiva  fosse  recategorizada  para  outra  de  categoria  mais  restritiva  por  meio  de  decreto,  se               

este  tiver  sido  o  instrumento  utilizado  para  a  criação  da  primeira,  virtualmente  contrariando  o               

art.  225,  §  1º,  inciso  III  da  CRFB/88,  que  dispõe  que  qualquer  alteração  ou  supressão  nos                 

espaços  territoriais  e  seus  componentes  que  devem  ser  especialmente  protegidos  é  permitido             

somente   através   de   lei.  

No  SNUC  prevaleceu  o  reassentamento  das  populações  tradicionais  de  seus  territórios            

sobrepostos  a  UCs  de  proteção  integral,  pois  a  lei  determina  que  a  comunidade  deve  ser                

alijada  de  seu  território.  O  reassentamento  nos  termos  do  SNUC,  em  local  e  condições  com  as                 

mesmas  características  do  lugar  tradicionalmente  ocupado,  é  uma  tentativa  que  se  demonstra             

pouco  eficaz  de  respeitar  as  garantias  constitucionais  aos  direitos  culturais,  mas  que  acabam              

por  esvaziar  o  conteúdo  do  dispositivo  legal.  Isso  porque  a  relação  entre  identidade  e  território                
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mantida  pelas  comunidades  tradicionais  demonstra  como  a  reprodução  das  suas  formas  de             

fazer,  criar  e  viver  estão  intrinsecamente  relacionadas  com  o  território  que  ocupam  através  das               

gerações.  Assim,  dificilmente  seria  possível  reassentar  as  comunidades  tradicionais  em  outra            

localidade  que  apresentasse  os  mesmos  atributos,  pois  nenhuma  outra  jaqueira  é  a  jaqueira              

que  marca  o  local  que  o  neto  de  Manuel  e  a  neta  do  Arsênio  nasceram  ou  a  antiga  casa                    

centenária  de  pau  a  pique  de  tio  Solino  ou,  ainda,  nenhuma  outra  mangueira  é  a  mangueira                 

morta  que  remete  ao  tempo  de  Leonel  Siqueira,  ou  seja,  os  elementos  de  afetividade  e                

memória   relacionados   ao   território   são   únicos,   singulares   e   não   podem   ser   reproduzidos.  

Com  o  objetivo  de  regulamentar  a  permanência,  até  que  o  reassentamento  seja             

possível,  a  lei  prevê  a  elaboração  do  Termo  de  Compromisso  Ambiental.  Esse  instrumento              

jurídico  deve,  de  forma  negociada,  compatibilizar  a  permanência  das  comunidades           

tradicionais  com  os  objetivos  da  unidade  de  conservação  até  que  seja  possível  o              

reassentamento,  ou  seja,  possui  caráter  provisório.  Além  disso,  o  Termo  deve  observar  os              

modos  de  vida,  as  fontes  de  subsistência  e  os  locais  de  moradia  das  comunidades  a  fim  de  não                   

inviabilizar   a   sua   sobrevivência   e   reprodução   cultural.   

Entretanto,  é  a  negociação  do  Termo  que  definirá  se  ele  possuirá  um  caráter  mais  ou                

menos  restritivo  aos  modos  de  vida  da  comunidade,  mais  ou  menos  socioambiental.  Ou  seja,  é                

a  capacidade  das  comunidades  tradicionais  de  defenderem  seu  direito  à  permanência  e  a              

abertura  cognitiva  dos  gestores  dos  órgãos  ambientais  e  assessores  jurídicos  à  garantia  dos              

direitos   culturais   que   irá   determinar   o   perfil   do   Termo.   

A  defesa  dos  territórios  tradicionais  ganha  outro  respaldo  jurídico  com  o  Decreto  nº              

6.040/2007,  que  define  e  cria  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos              

e  Comunidades  Tradicionais.  O  Decreto  traz  as  definições  de  comunidade  tradicional  e             

território  tradicional,  entretanto,  não  efetiva  o  direito  de  permanência  dessas  comunidades.            

Para  efeito  do  conflito  socioambiental  de  sobreposição,  é  como  se  o  Decreto  afirmasse  que  as                

comunidades  tradicionais  existem,  quais  os  requisitos  para  ser  tradicional  e  que  a  comunidade              

tradicional   possui   relação   intrínseca   com   seu   território.   

Avalio  que  o  conflito  socioambiental  aqui  tratado  diz  respeito,  centralmente,  a            

continuidade  da  permanência  da  comunidade  tradicional  em  seu  território versus  a  sua             

expulsão  do  território  tradicional  com  a  previsão  de  reassentamento,  em  outras  palavras,             

comunidade  tradicional versus  preservação  ambiental.  Esse  conflito  socioambiental  se          
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constitui  pela  oposição  entre  diferentes  significações  de  natureza  sustentadas  pela           17

comunidade  tradicional,  pelo  SNUC  e  pelos  gestores  do  INEA.  Uma  das  significações  é              

inclusiva   no   que   diz   respeito   à   presença   humana,   já   a   outra   é   restritiva.  

Diante  das  diferentes  significações,  o  conflito  socioambiental  que  se  desenrola  no            

Morro   das   Andorinhas   pode   ser   entendido   como   um   conflito   intratável   pois:   

(...)  pode  se  desenvolver  na  direção  de  uma  “tragédia”  social  (ou  ambiental),             
na  qual  uma  das  partes  acaba  por  sucumbir.  Em  geral,  conflitos  intratáveis             
envolvem  disputas  que  não  se  deixam  resolver,  duram  longos  períodos  de            
tempo,   recrudescem   diante   de   tentativas   de   mediação.   (LOBÃO,   2006,   p.   161)  

 

Ademais:   

(...)  a  diferença  entre  significações  reforça  a  intratabilidade  das  seguintes           
formas:  muitas  vezes  as  partes  não  representam  o  problema  subjacente  da            
mesma  forma,  o  que  conduz  a  disputas  que  nunca  se  referem  aos  fundamentos              
do  conflito;  um  limitado  repertório  de  representações  sobre  as  formas  de  lidar             
com  o  conflito,  conduz  as  partes  a  adotar  estratégias  de  administração  de             
conflitos  adversarial,  que  impedem  sua  resolução;  o  uso  intenso  e  repetitivo            
de  categorizações  polariza  relações  já  antagônicas;  por  fim,  o  uso  de  técnicas             
de  administração  de  conflitos  baseadas  nas  posições  dos  grupos,  reforçam  os            
movimentos  de  categorização  (Lewicki  &  Gray,  2003,  pp.  1-10).  (LOBÃO,           
2006,   p.   165)  

 

Avalio  que  o  TCA  do  Morro  das  Andorinhas  assume  o  caráter  de  administração  do               

conflito  uma  vez  que  não  apresenta  resolutividade  ao  caso,  pois  é  precário,  vez  que  é                

provisório.  Dessa  maneira,  diante  da  intratabilidade  e  continuidade  do  conflito  surge  a             

necessidade  de  continuar  reafirmando  a  identidade  tradicional  como  forma  de  buscar  o             

reconhecimento  de  direitos  e  a  consequente  legitimação  da  permanência,  pois  a  expulsão  da              

comunidade   de   seu   território   tradicional   continua   no   horizonte.   

Em  seguida,  abordo  brevemente  a  trajetória  da  categoria  tradicional  enquanto  regime            

de  acoplamento  e  como  ela  opera  segundo  uma  análise  teórica  para  depois  discorrer  sobre  os                

efeitos   que   a   categoria   produziu   quando   acionada   no   caso   concreto.  

 

4.1   A   categoria   identitária   tradicional   como   um   regime   de   acoplamento  

 
Inicialmente,  cabe  conceituar  o  que  corresponde  a  regime  de  acoplamento,  de  acordo             

com  Lobão,  “Os  regimes  de  acoplamento  corresponderiam  aos  conjuntos  de  indícios  dos             

17   Ver   “A   invenção   da   cultura”   de   Roy   Wagner   sobre   o   conceito   de   significações.  
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comportamentos  previstos  em  políticas  de  governo  -  sejam  em  escalas  nacionais  ou             

transnacionais  -  [...]  que  pretendem  orientar  o  agir  do  ator  social  no  contexto  do  mundo                

globalizado   capitalista”.   (LOBÃO,   2017,   p.   404)  

Segundo  o  autor,  “os  regimes  de  acoplamento  podem  ocorrer  a  partir  de  diretivas  de               

concertações  transnacionais  ou  dentro  de  um  mesmo  país.”  (LOBÃO,  2017,  p.  404).  Para  fins               

do  presente  trabalho,  tratarei  centralmente  da  diretiva  da  Organização  Internacional  do            

Trabalho  (OIT),  a  Convenção  nº  169.  A  referida  Convenção  marca  uma  mudança  de              

paradigma   sobre   o   lugar   dos   povos   indígenas   e   tribais   no   interior   dos   Estados-Nação.   

A  Convenção  anterior,  nº  107,  foi  produzida  no  contexto  internacional  do  pós-guerra             

diante  dos  horrores  cometidos  a  partir  de  uma  hierarquia  racializada  dos  seres-humanos  na              

Segunda  Guerra  Mundial,  e  início  da  Guerra  Fria,  quando  o  mundo  estava  dividido  entre  o                

bloco  capitalista  e  o  bloco  comunista  (LOBÃO,  2017,  p.  405).  A  Convenção  nº  107  possuía                

um  mote  assimilacionista  e  integracionista  e  objetivava  através  desses  motes  “incluir”  os             

povos  indígenas  e  tribais  nos  Estados-Nação  como  forma  de  acabar  com  as  diferenças  para               

evitar  outros  genocídios.  Segundo  Lobão,  no  Brasil,  a  Convenção  nº  107  produziu  como              

regime  de  acoplamento  mais  representativo  o  Estatuto  do  Índio  (Lei  6.001  de  1973)  que               

previa  três  níveis  de  integração  e  assimilação  dos  povos  indígenas  à  sociedade  nacional,  quais               

sejam,   índios   isolados,   em   via   de   integração   e   integrados   (LOBÃO,   2017,   p.   406).  

Já  a  Convenção  nº  169  da  OIT  foi  criada  em  1989,  quando  o  mundo  bipolarizado                

chegava  ao  fim  e  dava  lugar  ao  predomínio  do  capitalismo  globalizado.  A  Convenção  objetiva               

garantir  no  seio  dos  estados  democráticos  de  direito,  de  maneira  contrária  a  Convenção  n  107,                

o  direito  à  reprodução  cultural,  material  e  social  dos  povos  indígenas  e  tribais  “de  forma                

autônoma,  apesar  da  atribuição  heterônoma  desses  direitos.  São  estas  atribuições  heterônomas            

e  seus  significados,  que  orientam  e  por  onde  os  movimento  sociais  e  as  políticas  de  governos                 

se   desenvolvem,   que   denomino   de   “regimes   de   acoplamento”   (LOBÃO,   2017,   p.   407).  

A  forma  para  que  os  grupos  sociais  possam  se  acoplar/usar  (a)os  direitos  trazidos  pela               

Convenção  nº  169  é  a  auto-identificação,  se  for  considerada  a  tradução  inglesa  da  diretiva,  ou                

o  sentimento  de  pertencimento,  de  acordo  com  a  tradução  francesa,  ou  ainda,  a  consciência  de                

identidade,  conforme  tradução  na  versão  brasileira.  Isso  ocorre  pois  a  diretiva  é  produzida  no               

âmbito  de  um  organismo  multilateral,  sendo  aprovada  em  dois  idiomas.  Esse  fator  explicita              

que  dificilmente  o  termo  será  significado  da  mesma  maneira.  Na  tradução  inglesa  o  termo  está                

centrado  no  indivíduo,  já  na  francesa  está  baseado  em  uma  identidade  coletiva  e  no  português,                
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está  fundada  em  uma  consciência  de  uma  identidade  indígena  ou  tribal  (LOBÃO,  2017,  p.               

407).   

Apesar  da  tradução  que  consta  na  versão  brasileira  da  Convenção  nº  169  ser              

consciência  de  identidade,  é  utilizada  desde  a  década  de  noventa  a  versão  inglesa  de               

auto-identificação.  Em  decorrência  disto,  duas  políticas  de  governo  utilizam  a  expressão            

auto-identificação,  uma  é  o  Decreto  Federal  4.887/2003  que  regulamenta  o  procedimento  para             

identificação,  reconhecimento,  delimitação,  demarcação  e  titulação  das  terras  ocupadas  por           

remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  de  que  trata  o  art.  68  do  Ato  das  Disposições                

Constitucionais  Transitórias.  A  outra  é  o  Decreto  Federal  6.040/2007  que  institui  a  Política              

Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  (LOBÃO,           

2017,   p.   408).  

No  Brasil,  a  Convenção  nº  169  trouxe  seus  regimes  de  acoplamento  em  pleno              

momento  que  acontecia  a  Assembléia  Nacional  Constituinte.  Diante  disto,  a  Convenção            

captou  movimentos  de  reivindicação  do  direitos  culturais  de  minorias,  gerando  efeitos  “nas             

diretivas  constitucionais  e  infraconstitucionais  sobre  direitos  culturais,  proteção  étnica  e           

direito  de  minorias  existentes  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  seja  nos  mundos  sociais  e              

espaciais   e   vice   versa”   (LOBÃO,   2017,   p.   407).   

Esse  fator  se  expressou  na  previsão  de  uma  dimensão  pluriétnica  na  Constituição             

Federal  de  1988,  que  pode  ser  observada  na  previsão  de  reconhecimento  de  direitos              

originários  das  etnias  indígenas  trazidas  pelo  artigo  231,  na  garantia  do  exercício  e  da               

proteção  dos  direitos  culturais  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira            

determinados  no  artigos  215  e  216  e  no  reconhecimento  dos  direitos  territoriais  das              

comunidades  remanescentes  de  quilombos  trazido  pelo  artigo  68  do  Ato  das  Disposições             

Constitucionais   Transitórias   (ADCT)   (LOBÃO,   2017,   p.   408/409).  

Diante  desse  processo  foi  produzido  um  regime  de  acoplamento  intitulado  como            

“ressemantização   do   conceito   de   quilombo”.   De   acordo   com   o   autor:   

Esse  regime  de  acoplamento  foi  produzido  pela  encontro  de  diferentes           
movimentos  sociais  –  tanto  nas  cidades  quanto  no  campo  –  com  múltiplos             
atores  institucionais  –  do  Estado,  do  Governo,  das  universidades  e  de            
organizações  não  governamentais  –  que  produziram  uma  centralidade  do          
reconhecimento  na  auto-identificação,  nos  elementos  diacríticos  da  dimensão         
cultural  desses  grupos,  nos  direitos  de  cidadania  diferenciados  e  na  recusa  à             
fundamentação  racialista  ou  histórica  do  reconhecimento  identitário.        
(LOBÃO,   2017,   p.   409/410)  
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Um  segundo  regime  de  acoplamento  diz  respeito  ao  reconhecimento  de  direitos  das             

etnias  indígenas  e  pode  ser  desdobrado  em  duas  estratégias,  quais  sejam,  a  “etnoressurgência”              

e  “etnogênese”.  A  primeira  pode  ser  conceituada  como  uma  “retomada  da  afirmação  da              

identidade  indígena,  por  grupos  que  haviam  se  dissolvido  nas  sociedades  locais  sem  perder,              

entretanto,  seus  laços  identitários  pretéritos”,  já  a  outra  corresponderia  a  “novos  arranjos             

étnicos  (...)  produzidos  em  função  de  uma  perda  mais  radical  dos  laços  de  pertencimento  aos                

grupos  originários  de  nosso  país”.  Um  elemento  que  pode  ilustrar  a  etnogênese  é  o               

aldeamento  de  diferentes  etnias  indígenas  promovido  pelo  Estado  no  período  da  ditadura             

civil-militar   (LOBÃO,   2017,   p.   410).  

Por  fim,  o  regime  de  acoplamento  que  diz  respeito  à  análise  do  caso  concreto  dessa                

pesquisa,  qual  seja,  povos  ou  comunidades  tradicionais.  Segundo  Lobão  (2017),  esse            

acoplamento  com  a  Convenção  nº  169  foi  elaborado  em  conformidade  com  diretivas  da  ECO               

1992,  principalmente,  com  o  conceito  de  desenvolvimento  sustentável.  Esse  regime  de            

acoplamento  visa  abarcar  os  grupos  que  não  são  contemplados  pela  ressemantização  do             

conceito  de  quilombo,  etnoressurgência  ou  etnogênese.  Ele  se  destina  a  outros  grupos  que              

estariam  contemplados  no  sistema  de  direitos  culturais  protegidos  e  assegurados  pela  CF/88,             

nos   artigos   215   e   216,   como   distintos   grupos   formadores   da   sociedade   brasileira.   

O  autor  (ibid)  também  defende  que  um  dos  efeitos  desse  acoplamento  ter  ocorrido  de               

modo  paralelo  ao  debate  da  conservação  ambiental  foi  o  fato  de  sua  previsão  ter  aparecido                

pela   primeira   vez   no   SNUC.   Lobão   explicita   que:  

Os  dois  processos  descritos,  ressemantização  e  etnoressurgência,  davam  conta          
dos  acoplamentos  que  os  grupos  sociais  concretos  podiam  fazer  com  a            
Convenção  169  na  trajetória  da  vindicação  de  seus  direitos.  A  indefinição  o             
preenchimento  do  conceito  de  “populações  tradicionais”  e  sua  vinculação  até           
certo  ponto  esperada,  impressa  na  imagem  de  Chico  Mendes  como           
seringueiro  e  defensor  da  floresta,  com  as  políticas  de  conservação  da            
natureza   precisava   ser   superada.   
Novas  concertações  entre  atores  estatais  e  não  estatais,  às  quais  se  somaram             
representantes  dos  movimentos  sociais,  produziram  múltiplas  discursividades,        
que  acabou  por  produzir  um  novo  lugar  para  identidades  sociais  não  étnicas,             
“povos  ou  comunidades  tradicionais”.  Este  regime  de  acoplamento  que          
culminou  por  construir  um  novo  regime  de  engajamento  que  reuniu  em  um             
“segmento”  grupos  identitários  tão  distintos  quanto  seringueiros,  ribeirinhos,         
pescadores  artesanais,  pantaneiros,  sertanejos,  ciganos,  quebradeiras  de  coco         
de  babaçu,  comunidades  de  terreiro,  retireiros,  faxinais,  caiçaras,  índios,          
quilombolas,  pomeranos.  O  etnônimo  resultante  deste  engajamento  é,         
paradoxalmente   (ou   não),   denominado   “parente”.   
Essas  identidades,  fluidas  (Bauman,  2005)  podem  conviver  nos  sujeitos  com           
outras,  provocando  um  fenômeno  que  foi  autodenominado  de         
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“transversalidade  identitária”  por  uma  mulher,  negra,  quilombola,  quebradeira         
de  coco  de  babaçu.  Ou  seja,  em  cada  dessas  identidades,  o  sujeito  encontra  e               
busca  concretizar  direitos  diferenciados,  que  são  acessados  por  diferentes          
regimes   de   identidade.   (LOBÃO,   2017,   p.   411)  

 

O  regime  de  acoplamento  seria  um  convite  do  capitalismo  para  acessar  direitos,  isso              

em  um  contexto  onde  os  direitos  sociais  não  foram  universalizados  no  país,  como  afirma  o                

autor  (2017),  não  universalizamos  nem  sequer  a  mais  básica  das  gerações  de  direitos,  que               

seriam  os  direitos  sociais  ou  de  igualdade .  E  onde  o  capitalismo  venceu  a  disputa  com  o                 18

comunismo  e  não  sustenta  mais  um  modelo  de  universalização  de  direitos  através  do  estado               

de   bem-estar   social.   

O  convite  possui  ônus,  quais  sejam,  uma  modelo  tutelar  de  direitos  que  não  respeita  a                

autonomia  dos  grupos  e  que  reforça  um  acesso  diferenciado  a  direitos  baseado  em  um               

princípio  hierárquico  culturalista.  A  tutela  se  demonstra  na  equiparação  dos  atributos  das             

terras   indígenas   e   quilombolas   aos   atributos   dos   bens   públicos.   

O  princípio  hierárquico  cultural  se  demonstra  nas  diferentes  gradações  de  direitos            

acessados,  por  exemplo:  etnias  indígenas  possuem  direito  real  de  uso  do  seu  território  e  direito                

à  saúde  e  educação  indígena,  quilombolas  possuem  direito  real  de  uso  de  seus  territórios  e  aos                 

povos  e  comunidades  tradicionais  não  se  destina  direito  que  garanta  a  permanência  em  seu               

território.  Ademais,  uma  distribuição  de  direitos  através  de  um  princípio  hierárquico  cultural             

contraria   a   lógica   da   universalização   de   direitos.  

O  Decreto  6.040/07  somente  prevê,  no  artigo  3º  do  seu  anexo,  a  Política  Nacional  de                

Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  (PNPCT),  que  são           

objetivos  específicos  da  PNPCT:  I  -  garantir  aos  povos  e  comunidades  tradicionais  seus              

territórios,  e  o  acesso  aos  recursos  naturais  que  tradicionalmente  utilizam  para  sua  reprodução              

física,  cultural  e  econômica.  Ou  seja,  não  determina  qualquer  regularização  fundiária  para  o              

território   tradicional.  

A  tutela  que  se  destina  a  esses  grupos  também  é  validada  pela  necessidade  de               

18  Cabe  apontar  que  o  paradigma  trazido  pela  Revolução  Francesa,  através  da  Declaração  Universal  dos  Direitos                 
do  Homem,  criou  o  indivíduo  livre,  igual  e  dotado  de  propriedade,  entretanto,  ignora  a  desigualdade  material.  A                  
mera  declaração  de  igualdade  não  transforma  a  realidade  social.  A  Revolução  Francesa  foi  uma  revolução                
burguesa  e  produziu  uma  nova  ordem  de  dominação  sob  a  falácia  de  uma  igualdade  e  liberdade  que  não  se                    
traduzia  na  garantia  de  direitos  e  tratamento  isonômico.  Conforme  explicita  HESPANHA  (2012):  “(...)  o  direito                
burguês  funcionaria  também  como  ideologia  de  cobertura.  Ou  seja,  criaria  uma  imagem  falseada  das  relações  de                 
poder,  ocultando  sob  a  capa  da  igualdade  jurídica  –  garantida,  nomeadamente,  pela  generalidade  e  abstração  da                 
lei   –   as   reais   desigualdades   sociais.”   (HESPANHA,   2012,   p.   490).  
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conservar  o  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  para  a  nossa  e  as  futuras  gerações.  O               

conflito  socioambiental  de  sobreposição  de  afetação  ambiental  com  territórios  indígenas,           

quilombolas  ou  tradicionais  não  é  por  acaso.  Do  ponto  de  vista  empírico  me  parece  um                

contrassenso  querer  tutelar  por  preocupação  ambiental  justamente  os  territórios  dos  grupos            

que  ainda  guardam  atributos  naturais.  O  desenvolvimento  da  nação  brasileira,  pautado  no             

modo  de  produção  capitalista,  degradou  o  ambiente  de  maneira  profunda  e  diante  da              

emergência   do   debate   ambiental   são   tutelados   aqueles   pouco   impactaram   o   meio   ambiente.  

 

4.2   O   uso   do   tradicional   como   forma   de   reconhecimento   de   direitos  

 

A  chegada  das  políticas  de  conservação  do  meio  ambiente  no  Morro  das  Andorinhas              

revelaram  a  ocupação  da  família  de  Leonel  Siqueira  e  Mariana,  a  invisibilidade  que  outrora               

havia  propiciado  a  permanência  da  comunidade  em  seu  território  tradicional  foi  rompida  e              

agora  a  família  era  visível  e  percebida  como  ameaça  a  conservação  da  natureza.  Diante  da                

impossibilidade  da  comunidade  tradicional  restabelecer  a  condição  de  invisibilidade  que  lhes            

permitiu  permanecer  no  Morro  das  Andorinhas,  novas  estratégias  foram  assumidas  visando  a             

defesa   da   permanência   da   comunidade.   

Diante  do  risco  material  trazido  pela  demolição  de  uma  casa  centenária  no  Morro,  que               

evidenciava  a  possibilidade  de  expulsão  da  comunidade,  esta  se  organiza  coletivamente  para             

defender  o  direito  à  permanência  através  do  uso  da  categoria  de  identidade  tradicional,  ambas               

medidas   são   expressas   na   fundação   da   ACOTMA.   

Ressalto  que  a  categoria  tradicional  objetiva  homogeneizar  diversos  grupos  sociais           

minoritários  para  identificar  os  destinatários  dos  direitos  culturais.  Esta  categoria  não  existia             

no  mundo  empírico,  as  identidades  de  grupos  sociais  hoje  lidos  como  tradicionais  não  se               

baseavam  nessa  categoria  homogeneizante,  os  recursos  para  construir  as  identidades  é  tão             

diverso  quanto  são  diversos  estes  grupos  sociais  minoritários,  vez  que  estes  grupos  se              

assumem  como  pescadores  artesanais,  quebradeiras  de  coco  babaçu,  ribeirinhos,  caiçaras,           

castanheiros,   faxinais,   seringueiros,   por   exemplo.   

No  caso  tratado  neste  trabalho,  houve  o  acoplamento  da  família  à  identidade             

tradicional,  pois  à  ela  é  endereçado  o  direito  de  continuar  se  reproduzindo  social  e               

culturalmente,  sendo  reconhecida,  ainda,  a  essencialidade  do  território  para  essa  reprodução.            

O  acesso  a  direitos  específicos  de  grupos  culturalmente  diferenciados  através  da  via  da  auto               
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identificação  como  tradicional  está  baseada  no  âmbito  do  direito  positivado  nos  artigos  215  e               

216   da   CRFB/1988.  

O  acoplamento  à  uma  categoria  de  identidade  que  não  era  utilizada  pela  comunidade              

como  chave  de  pertencimento  ao  grupo  e  de  auto-reconhecimento  e  que  existia  apenas  na  lei                

foi  necessário  diante  do  conflito  socioambiental  que  ameaçava  a  continuidade  da  reprodução             

social  e  cultural  da  família  no  território.  Dessa  forma,  a  disputa  pelo  reconhecimento  de               

direitos  implica  o  uso  da  categoria  identitária  distinta  daquelas  com  as  quais  o  grupo  se                

constitui.   Segundo   Lobão:  

Como  um  híbrido,  uma  população  tradicional  deve  corresponder  a  um  grupo            
social  concreto,  o  que  corresponde  a  sua  vinculação  ao  pólo  natureza.  No  pólo              
da  cultura,  ela  será  reconhecida  coletivamente  a  partir  de  características  que            
não  fazem  parte  das  representações  que  o  grupo  tinha  de  si  mesmo.  O              
enquadramento  se  dá  em  conformidade  com  a  interpretação  do  conteúdo  das            
leis,   regulamentos   e   pareceres   “científicos”.   
Para  iniciar  a  discussão  acerca  dos  direitos  desses  grupos,  eles  devem            
objetivar  ser  oficializados  pelo  Estado  e  suas  instituições,  e  conceder  a  estes             
mediadores  a  legitimidade  e  o  poder  de  purificação  da  nova  identidade            
coletiva  do  grupo.  O  resultado  desta  articulação  será  uma  tradução  de  sentidos             
que  criará  o  híbrido,  não  como  portador  de  direitos,  apenas  habilitado  à             
proteção   legal.   (LOBÃO,   2006,   p.   156)   

 

Diante  da  necessidade  de  se  acoplar  a  identidade  tradicional,  o  grupo,  que  possuía              

outros  mecanismos  de  construção  de  sua  identidade,  precisa  aderir  a  essa  identidade             

tradicional  e  se  enxergar  também  a  partir  dessa  chave  identitária.  Como  o  acoplamento  a  essa                

identidade  se  dá  diante  de  um  conflito  e  não  de  maneira  espontânea,  o  grupo  precisa  realizar  o                  

esforço  para  incorporar  a  tradicionalidade  como  parte  de  sua  identidade.  Avalio  que  a              

realização  da  festa  no  Morro  das  Andorinhas  pela  ACOTMA  faz  parte  desse  processo  de               

construir  e  reafirmar  a  tradicionalidade  para  a  própria  comunidade  e  para  “os  de  fora”  que  vão                 

à   festa.   

Mediante  a  utilização  da  categoria  tradicional,  a  comunidade  objetiva  reivindicar           

“justiça”  ou  “reconhecimento”.  Desse  modo,  é  através  dessa  categoria  que  a  comunidade             

opera  um  determinado  leque  de  justificativas  e  argumentações  que  legitimam  ou  não  sua              

permanência  perante  o  INEA,  PESET,  sociedade  civil  e  judiciário  (MOTA,  2009,  p.  46).  Vale               

apontar  que,  mesmo  que  a  comunidade  seja  reconhecida  como  tradicional,  à  ela  não  é               

assegurado  de  maneira  permanente  o  direito  de  permanecer  em  seu  território ,  pois  o  SNUC               19

19   Diferente   do   que   ocorre   com   com   indígenas   e   quilombolas   vez   que   a   Constituição   Federal   lhes   assegura   o  
direito   ao   território   nos   artigos     231   e   68   do   ADCT,   respectivamente.  
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determina  o  reassentamento  nos  casos  de  sobreposição  com  UC  de  proteção  integral,  como  já               

tratei   no   capítulo   anterior.  

A  categoria  de  população  tradicional  consiste  em  dispositivo  legal  e  político  que             

define  o  reconhecimento  da  identidade  para  viabilizar  o  acesso  a  direitos  específicos  desses              

grupos  sociais.  Nesta  linha,  “É  a  partir  da  emergência  destas  categorias  que  determinadas              

demandas  invisíveis  aos  olhos  do  público  (Estado,  movimentos  sociais,  partidos  políticos,            

etc.)  adquirem  uma  relativa  visibilidade  e  legitimidade  jurídica,  política  e  simbólica”  (MOTA,             

2009,   p.   44).   

Lobão  evidencia  em  sua  tese  que  o  reconhecimento  de  status  jurídico  especial  da              

categoria  identitária  de  população  tradicional  se  deu  a  partir  da  luta  dos  seringueiros  da               

Amazônia,   conforme   se   extrai   do   trecho   que   segue:  

Lembremos  que  o  processo  que  possibilitou  a  construção  das  Reservas           
Extrativistas  começou  como  uma  demanda  de  grupos  sociais  específicos,  os           
seringueiros  do  Acre.  Em  seguida,  estes  foram  qualificados  como          
extrativistas,  o  que  ampliou  o  leque  de  opções  de  grupos  que  passaram  a              
reivindicar  a  política  das  reservas  extrativistas  para  seus  espaços  sociais  de            
produção   e   de   reprodução.   
Em  uma  terceira  fase,  remontando  ao  próprio  processo  de  conquista  das            
reservas,  o  extrativismo  passou  a  ser  ratificado  como  uma  forma  tradicional            
de  conservação  da  natureza  e  dos  recursos  naturais  renováveis,  por  ele            
explorado.   (LOBÃO,   2006,   p.   153)   

 

Diante  dessa  trajetória  da  categoria  tradicional  imbricada  com  o  movimento  dos            

seringueiros  que,  posteriormente,  foi  ampliado  para  extrativistas,  houve  a  associação  dos            

grupos  destinatários  da  identidade  tradicional  a  uma  área  natural  protegida,  no  caso  Reserva              

Extrativista. Isso  fez  com  que  os  grupos  enquadrados  nesta  categoria  identitária  fossem,  em              

alguma  medida,  equiparados  aos  integrantes  de  outras  “áreas  protegidas”  pelo  Estado,  quais             

sejam,  terras  indígenas  e  quilombolas.  Dessa  maneira,  quando  não  é  possível  acionar  as              

categorias  étnicas  indígena  ou  quilombola  previstas  na  Constituição  Federal  de  1988,  os             

grupos  minoritários  se  acoplam  na  identidade  tradicional  para  pleitear  o  reconhecimento  de             

direitos   culturais   específicos   (LOBÃO,   2006,   p.   153).   

O  reconhecimento  de  direitos  pretendido  demanda  centralmente  a  garantia  ao           

território,  onde  reproduzem  sua  organização  social,  costumes,  crenças  e  tradições  ao  longo  do              

tempo,  pois  a  identidade  dos  grupos  minoritários  está  marcada  de  modo  permanente  ao              

território   que   ocupam.   Outra   demanda:   

(...)  é  o  próprio  Tempo,  marcador  por  excelência  da  distinção  que  os             
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singulariza  do  conjunto  da  sociedade  envolvente.  A  tradição,  marca  da           
presença  do  tempo  pretérito  no  tempo  presente,  é  o  signo  da  possibilidade  de              
reprodução   social   do   grupo,   no   tempo   futuro   (LOBÃO,   2006,   p.   153).  
 

Cumpre  ressaltar  que  os  marcos  legais  dos  direitos  pretendidos  pelos  grupos            

minoritários  que  se  acoplam  à  categoria  tradicional  estão  registrados  na  legislação  ambiental            20

,  dessa  forma,  sob  a  tutela  dos  órgãos  voltados  para  a  proteção  do  Meio  Ambiente.  Esse  fato                  

implica  uma  passagem  do  reconhecimento  de  direitos  à  políticas  de  preservação  ambiental,             

assim,  no  processo  de  resolução  dos  conflitos  que  envolvem  a  demanda  da  garantia  do               

território,  esses  conceitos  de  território  tradicional  e  distintividade  da  sociedade  envolvente            

“são  subsumidos  em  um  universo  semântico  que  traduz,  alternativamente,  ações  de  afirmação             

destes  direitos,  da  necessidade  da  preservação  do  espaço  que  ocupam  e  da  proteção  dos               

próprios   grupos”   (LOBÃO,   2006,   p.   154).  

Nessa  passagem  do  reconhecimento  de  direitos  à  políticas  de  preservação  ambiental,  a             

previsão  de  reassentamento  prevista  no  SNUC  é  elemento  sintomático  de  uma  hierarquização             

entre  conservação  da  natureza  e  direito  cultural.  A  supremacia  é  evidentemente  da  sociedade              

envolvente  e  de  sua  ideia  de  conservação  ambiental  em  detrimento  da  garantia  do  direito               

cultural  de  grupos  minoritários,  pois  prevalece  o  direito  difuso  em  detrimento  da  reprodução              

cultural  de  um  grupo  específico,  o  que  é  lido  como  um  direito  particularizado.  O  direito                

cultural  de  um  grupo  social  é  um  direito  coletivo  do  próprio  grupo  mas  ao  mesmo  tempo  é  um                   

direito  difuso  da  sociedade  brasileira  pois  trata-se  de  patrimônio  histórico  cultural,  que  é              

direito  de  todos.  Diante  disso,  se  o  território  é  essencial  para  a  reprodução  cultural,  social  e                 

material  dos  grupos,  o  reassentamento  que  ameaça  essa  reprodução  cultural  ataca  o  direito              

difuso  ao  patrimônio  histórico  cultural  da  sociedade  brasileira  pois  ataca  um  dos  distintos              

grupos   formadores   da   nação   inviabilizando   sua   reprodução.   

Outro  fator  que  reforça  a  supremacia  da  conservação  ambiental  é  a  escolha  da              

categoria  de  proteção  integral  apesar  do  conhecimento  da  presença  da  comunidade  tradicional             

e  em  plena  vigência  do  SNUC,  que  traz  as  categorias  de  uso  sustentável  e  possuiu  como  um                  

de  seus  objetivos  a  proteção  dos  “recursos  naturais  necessários  à  subsistência  de  populações              

tradicionais,  respeitando  e  valorizando  seu  conhecimento  e  sua  cultura  e  promovendo-as            

social  e  economicamente”  (SNUC,  art.  4°,  XIII).  O  traçado  dos  limites  do  PESET  foi               

desenhado  para  deixar  de  fora  mansões  na  encosta  do  Morro  das  Andorinhas,  mas  deixou               

20 O  SNUC  foi  publicado  em  2000,  enquanto  o  Decreto  n°  6.040  que  institui  a  Política  Nacional  de                   
Desenvolvimento   Sustentável   dos   Povos   e   Comunidades   Tradicionais   foi   publicado   em   2007.  
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dentro   de   uma   UC   de   categoria   restritiva   à   presença   humana   a   comunidade   tradicional.   

Foi  a  capacidade  da  comunidade  em  compreender  o  referencial  sócio  jurídico  trazido             

pelo  NUPIJ,  que  apresentou  a  identidade  tradicional  e  o  debate  ambiental,  e  de              

instrumentalizá-lo,  que,  em  parte,  levou  ao  reconhecimento  da  legitimidade  da  permanência            

da  comunidade  de  maneira  provisória  através  do  TCA,  da  inclusão  da  comunidade  no  plano               

de  manejo  do  PESET  e  na  vaga  ocupada  pela  ACOTMA  no  Conselho  do  PESET.  Digo  em                 

parte,  pois  a  atuação  da  UFF  no  resgate  histórico  através  da  construção  da  genealogia  que                

comprovou  a  longevidade  da  ocupação  da  comunidade,  bem  como  a  mediação  realizada  pela              

Universidade  com  o  INEA  e  PESET  também  contribuíram  para  o  direito  da  comunidade  a               

permanecer  e  de  ser  reconhecida  como  tradicional.  Bem  como  foi  também  a  atuação  de               

diversos  outros  atores  que  passaram  por  esse  conflito  socioambiental,  professores,  defensores            

públicos,  discentes,  advogados,  funcionários  do  próprio  INEA,  que  contribuíram  para           

construir  os  arranjos  que  possibilitaram  a  não  expulsão  da  comunidade  tradicional  diante  das              

ACPs  e  a  assinatura  do  TCA  que  respalda  de  maneira  provisória,  e  por  isso  contraditória,  a                 

permanência  da  comunidade  em  seu  território  tradicional,  que  prescinde  ser  de  fato             

permanente.  

Considero  a  realização  da  festa  como  reafirmação  da  identidade  tradicional  por  avaliar             

que  o  uso  da  identidade  se  deu  primariamente  pela  fundação  da  ACOTMA.  Dessa  forma,  a                

identidade  tradicional  vai  sendo  constantemente  reafirmada  e  reconstruída  também  através  da            

realização  da  festa.  Cabe  pontuar  que  a  festa  passou  a  ser  organizada  pela  ACOTMA  e  em                 

decorrência  disso  foi  aberta  para  os  de  fora  da  comunidade,  essa  passagem  da  festa  que  antes                 

era  realizada  pela  família  para  os  de  dentro  e  seus  convidados  marca  a  associação  entre  a  festa                  

tradicional  e  a  reivindicação  pelo  reconhecimento  de  direitos  para  a  comunidade  mediante  do              

uso  da  identidade  tradicional.  Outro  fator  que  ilustra  essa  associação  entre  a  festa  e  o  uso  da                  

identidade  tradicional  é  a  fala  da  Alice  de  que  a  abertura  da  festa  para  os  de  fora  era  sobre                    

“essa   coisa   de   ser   tradicional”.    
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Considerações   finais  

  

Nesse  trabalho  me  propus  a  refletir  sobre  o  significado  que  a  festa  tradicional  realizada               

pela  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  assume  diante  da  trajetória  de  defesa              

da  permanência  dessa  comunidade  em  seu  território.  A  festa  tradicional  consiste  em  estratégia              

de  legitimação  da  permanência  através  do  reforço  da  identidade  tradicional  e  remete  a              

trajetória   da   comunidade   na   defesa   do   reconhecimento   do   seu   direito   à   permanência.  

Pude  perceber  e  depreender  a  partir  das  falas  dos  atores  com  os  quais  interagi               

diferentes  dimensões  que  a  festa  assume  para  a  comunidade: i)  dimensão  de  realização  do               

vínculo  familiar  da  comunidade,  como  um  momento  de  integração  e  espaço  de  memória  para               

lembrar  de  familiares; ii)  dimensão  que  diz  respeito  à  confraternização  e  agradecimento  aos              

indivíduos  que  são  seus  aliados  na  disputa  pela  permanência  da  comunidade  em  seu  próprio               

território;  e  ainda, iii)  a  dimensão  do  uso  e  afirmação  da  identidade  tradicional,  categoria  da                

lei  que  visa  sistematizar  quem  possui  o  direito  à  permanência  provisória  até  que  seja  possível                

seu  reassentamento  nos  casos  de  sobreposição  de  territórios  tradicionais  e  UCs  de  proteção              

integral,  que  era  completamente  estranha  à  família,  que  até  então  se  lia  apenas  como  família                

de   Leonel   Siqueira.  

Uma  vez  que  a  comunidade  tradicional  do  Morro  das  Andorinhas  já  estava  visível,  a               

festa  tradicional  realizada  anualmente  foi  aberta  ao  público  como  estratégia  de  legitimação  do              

direito  de  permanência  através  do  reforço  da  identidade  de  tradicional  para  dentro  da  família  e                

para  fora  da  comunidade.  Ou  seja,  a  abertura  da  festa  para  os  de  fora  da  comunidade  e  a  sua                    

realização  pela  ACOTMA  evidencia  a  contínua  luta  do  comunidade  para  permanecer  em  seu              

território.  

A  partir  da  tradicionalidade  assumida  foi  possível  disputar  a  construção  do  TCA,  a              

inclusão  da  comunidade  no  plano  de  manejo  do  PESET  e  sua  cadeira  no  Conselho  do  Parque,                 

que  fazem  parte  dessa  trajetória  de  resistência  da  comunidade  tradicional  em  permanecer  em              

seu  território.  Entretanto  o  termo  não  é  resolutivo  da  ameaça  de  reassentamento  que  a               

comunidade  enfrenta  desde  a  inclusão  do  Morro  das  Andorinhas  no  PESET.  Ressalto,  a              

ameaça  anterior  a  criação  do  Parque  consistia  apenas  na  remoção  da  comunidade  sem              

previsão   da   responsabilidade   de   reassentamento.   

O  próprio  Termo  de  Compromisso  Ambiental  traz  contradições  da  lei  ambiental  pois             

objetiva  compatibilizar  a  permanência  da  comunidade  com  os  objetivos  da  unidade  de             

 



95  
 
conservação,  mas  isso  somente  pode  ocorrer  de  forma  provisória  e  não  continuada.  O  Decreto               

nº  4.340/2002,  que  regulamenta  o  SNUC  e  dispõe  sobre  o  TCA,  prevê  o  reassentamento  da                

comunidade  em  local  com  características  semelhantes.  Entretanto,  creio  que  seja  impossível            

encontrar  outro  morro  com  características  naturais  de  Mata  Atlântica,  cercado  por  praias,  que              

não  seja  objeto  de  política  de  conservação  restritiva  a  presença  humana  e  que  possua  as                

mesmas  dimensões  do  Morro  das  Andorinhas.  Tampouco  estará  reproduzido  nesse  outro            

morro  as  marcas  que  simbolizam  a  trajetória  da  família  de  Leonel  Siqueira  e  Mariana,  marcas                

essas   que   constroem   a   identidade   da   própria   comunidade.  

E,  mesmo  que  o  TCA  se  renove  por  vários  anos,  o  direito  à  permanência  ainda  será                 

provisório,  pois  outra  precariedade  do  TCA  é  a  dependência  da  vontade  institucional  para  ser               

celebrado.  Dessa  forma,  uma  mudança  dos  gestores  do  INEA  e  do  PESET  por  outros  que  não                 

reconheçam  ou  ignorem  a  tradicionalidade  da  comunidade  pode  inviabilizar  a  assinatura  do             

TC.   Assim,   a   ameaça   de   expulsão   ainda   prevalece.   

Apesar  dos  limites  do  regime  de  acoplamento,  frente  a  ameaça  de  expulsão  de  seu               

território  tradicional  configurada  por  um  conflito  socioambiental,  o  uso  da  identidade            

tradicional  aparece  como  alternativa  imediata  na  busca  por  reconhecimento  de  direitos.  No             

caso  do  Morro  das  Andorinhas,  a  família  de  Leonel  Siqueira  e  Mariana  conseguiu  afastar  a                

acusação  de  favelização  que  baseava  sua  expulsão,  bem  como,  conseguiu  construir  a             

negociação   com   o   INEA   e   PESET   através   do   uso   da   categoria   tradicional.   
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-ACOTMAPARAPElli~~~CL~
LIMITES DO PARQUE EST_IDrAI..
DA TIRIRICA, NA FORMA ARUXO.

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, doravante INEA, com sede na Arenida Y.err~a
110, Saúde, Rio de Janeiro, neste estado, CEP: 20.081-312, e inscrito no CN?J SL--.b o nO
10.598.957/0001-35, neste ato denominado compromitente e representado por sua Presidente
Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos, brasileira, casada, engenheira civil, ~fnrn
carteira de identidade n" 130676414, expedida pelo IFP, e inscrita no CPFIMF sob o nO -~.3
72, e por seu Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas André Silva Ilha, brasileiro! solteiro,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade n? 004.091.254-5, expediéa pelo
DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 543.840.527-15, e de outro lado o Senhor José Siqneira
da Silva, brasileiro, solteiro, eletricista, portador da carteira de identidade n" 08320062.-{í, expedida
pelo IEF/RJ, e inscrito no CPFIMF n'' 053204567-00, residente na Rua da Amizade, :y[orro das
Andorinhas, Sítio da Jaqueira, casa n° 11, Niterói, neste Estado, neste ato denominado
compromissado, com a interveniência da ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE TRADICIO~AL
DO MORRO DAS ANDORINHAS, doravante ACOTMA, neste ato denominada interveniente,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com sede na Rua da Amizade, Morro das
Andorinhas, Sítio das Jaqueiras, Itaipu, cidade de Niterói, RJ, CEP: 24340-000, inscrito no CNPJ sob
o n" 12.980.758/0001-12, neste ato representada por seu Presidente José Siqueira da Silva, residente
e domiciliado na Rua da Amizade, Morro das Andorinhas, Sítio da Jaqueira, casa n° 11, portador da
carteira de identidade n" 08320062-6, expedi da pelo IFPIRJ, e inscrito no CPF/MF sob n? 053204567-
OO,e

CONSIDERANDO que segundo o art. 42 da Lei Federal n? 9.985, de 18 de julho de 2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, as populações tradicionais
residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão
indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder
Público, em local e condições acordados entre as partes;

CONSIDERANDO que conforme o disposto no §2° do art. 42 da Lei do SNUC serão estabelecidas
normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais
residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e
dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das
referidas normas e ações;
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CONSIDERANDO as regras para realocação das populações tradicionais dispostas nos arts. 35 a 39
do Decreto Federal n" 4.340, de 22 de agosto de 2002, segundo o qual, dentre outras medidas, define
que enquanto não forem realocadas, as condições de permanência das populações tradicionais em
unidade de conservação de proteção integral serão reguladas por termo de compromisso negociado
entre o órgão executor e as referidas populações, ouvido o conselho da unidade de conservação;

CONSIDERANDO que o Decreto Federal n? 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, define território
tradicional como os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e
comunidades tradicionais;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual n" 2.393, de 20 de abril de 1995, autoriza o Poder Executivo a
assegurar às populações nativas há mais de 50 anos em unidades de conservação do Estado do Rio de
Janeiro o direito real de uso, mediante contrapartidas de proteção ambiental;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual n? 5.079, de 03 de setembro de 2007, que estabeleceu os
limites definitivos do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no parágrafo segundo do artigo terceiro,
convalida a Lei Estadual n? 2.393/95 e associa o disposto nos artigos 215 e 216 da Constituição
Federal à proteção ambiental nas unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro·

CONSIDERANDO que a comunidade tradicional do Morro das Andorinhas encontra-se estabelecida
no local há mais de cem anos antes da criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, conforme
levantamento da Universidade Federal Fluminense constante no processo E-07/301.681/2008; e

CONSIDERANDO que a Associação de Moradores do Morro das Andorinhas tem por objetivo geral
a defesa dos direitos culturais da comunidade tradicional do Morro das Andorinhas e a preservação de
seu território tradicional localizado no Morro das Andorinhas, promovendo de forma harmônica a
proteção dos remanescentes da Mata Atlântica e outros espaços naturais locais com o desenvolvimento
sustentável;

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, a partir desse momento
denominado simplesmente Termo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Termo tem como objetivo regularizar a permanência do Senhor José Siqueira da Silva e
sua família, membros da Comunidade Tradicional do Morro das Andorinhas, no mesmo imóvel por
eles já ocupado, no interior do Parque Estadual da Serra da Tiririca, com a interveniência da
ACOTMA, em área de 2,5 ha, denominada Sítio das Jaqueiras, no topo do Morro das Andorinhas,
enquanto não houver sido atendido o que preceitua o disposto no art. 42 da Lei Federal n" 9.985/00.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Instituto Estadual do Ambiente -

Parágrafo Único - A residência objeto do presente Termo integra o conjunto de 14 (quatorze)
residências, caracterizada pelo supracitado estudo da Universidade Federal Fluminense como sendo o
Território Tradicional do Morro das Andorinhas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

o presente Termo possui vigência de cinco anos, a contar de sua assinatura, findo o qual será avaliada
a efetividade das obrigações ora pactuadas.

Parágrafo Único - O prazo do presente Termo poderá ser prorrogado, desde que devidamente
justificado, mediante a celebração de termo aditivo, para assegurar o integral cmnprimento do seu
objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1 - O compromissado se obriga a:

3.1.1 - Não efetuar novas edificações na área além da residência já existente, sendo possível apenas
proceder às reformas e às intervenções necessárias e urgentes, mediante prévia anuência da
administração do Parque Estadual da Serra da Tiririca.

3.1.2 - Não promover a expansão de novas áreas de cultivo agrícola, além das previamente
vistoriadas e aprovadas pelo órgão gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca, vedado,
no seu manejo, a utilização de fogo ou qualquer outra prática, mesmo tradicional, que possa
colocar em risco a higidez ambiental da área.

3.1.3 - Proceder à paulatina remoção do capim colonião e outras espécies exóticas e invasoras, com
ordenação e acompanhamento de técnicos do compromitente.

3.1.4 - Adequar a residência, no prazo máximo de 12 (doze) meses, para que disponha de banheiro
com instalação sanitária ambientalmente adequada, ainda que coletiva, medida esta assistida
e apoiada pelo órgão gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca e pela interveniente.

3.1.5 - Solicitar à concessionária local da água e esgoto, com a colaboração do compromitente e da
interveniente, a instalação da infraestrutura necessária para escoamento dos efluentes
líquidos domésticos.

3.1.6 - Solicitar à concessionária local energia elétrica, com a colaboração do compromitente e da
interveniente, a instalação da infraestrutura necessária para fornecimento de energia
elétrica, de forma ordenada e harmônica com a paisagem.

Processo E-07/30 1.68 1/2008 e E-07/511.627/2011

l{(.

Y·r~t
3.1.7 - Solicitar à concessionária local de limpeza urbana, com a colaboração do compromitente e

da interveniente, a coleta de resíduos sólidos de forma ordenada e harmônica com a
paisagem.
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3.1.8 - Abster-se de queimar resíduos sólidos ou qualquer outro material, em atenção à legislação
ambienta!.

3.1.9 - Proceder à elaboração de programa para o manejo das plantas ornamentais e exóticas, bem
como aos animais domésticos, existentes nos limites do Sítio da Jaqueira, em parceria com a
interveniente e com a colaboração do compromitente.

3.1.10 - Abster-se de se deslocar nos limites do Parque Estadual da Serra da Tiririca com veículos
automotores, salvo se prévia e expressamente autorizado pela administração do parque.

3.2 - O compromitente, por meio da administração do Parque Estadual da Serra da Tiririca, se obriga
a:

3.2.1 - Garantir o livre acesso e circulação dos integrantes da comunidade tradicional do Morro das
Andorinhas na área por ela ocupada, sendo que, quaisquer formas de controle do acesso
serão pactuadas conjuntamente com a interveniente, em beneficio e sem ônus para a
comunidade.

3.2.2 - Orientar e fiscalizar a comunidade tradicional do Morro das Andorinhas nas práticas
tradicionais que tenham potencial de impacto ambiental, com vistas à compatibilização de
suas práticas tradicionais com os objetivos da unidade de conservação.

3.2.3 - Elaborar conjuntamente com a interveniente um plano de visitação pública para o Morro das
Andorinhas, com vistas a incrementar, de forma ordenada, o uso público na unidade de
conservação.

3.2.4 - Avaliar e emitir autorização para reformas e demais intervenções necessárias na residência do
compromissado.

3.2.5 - Fiscalizar e garantir que não haja ampliação da área construída, de forma a garantir a
preservação dos ecossistemas naturais locais.

3.2.6 - Difundir os preceitos da educação ambiental e de práticas de sustentabilidade das habitações
em ambientes naturais sensíveis.

3.3 - A interveniente se obriga a:

3.3.1 - Participar da manutenção da área na parte inferior do Morro das Andorinhas que vier a ser
destinada para a guarda de motocicletas de seus associados, em consonância com o disposto
no item 3.1.10.

3.3.2 - Participar dos esforços para integrar o Morro das Andorinhas ao uso público do Parque
Estadual da Serra da Tiririca, por meio de um plano de visitação socioambiental para a
localidade a ser elaborado em conformidade com os princípios do turismo de base
comunitária.
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3.3.3 - Interceder junto aos seus filiados para que participem dos programas de reflorestamento e dos
esforços de prevenção e combate a incêndios florestais na área do Sítio da Jaqueira e
adjacências, com orientação da administração do Parque Estadual da Serra da Tiririca.

3.3.4 - Disciplinara realização das festas da comunidade, no sentido de que as mesmas não gerem
perigo de dano ao meio ambiente, em especial com relação às festas juninas e julinas, tendo
em vista a colocação da fogueira, que é parte integrante dos mesmos, e que deverá:

3.3.4.1 - ser disposta no centro do campo de futebol;
3.3.4.2 - limitar-se à altura máxima de 1,0 metro;
3.3.4.3 - utilizar, preferencialmente, madeira grossa;
3.3.4.4 - cercar o local do fogo, prevenindo a rolagem de material em brasa; e
3.3.4.5 - certificar-se da extinção completa da mesma finda a festividade.

3.3.5 - Coordenar com o apoio do órgão gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca, o
fechamento de trilhas pouco utilizadas entre as residências, mantendo-se apenas aquelas
indispensáveis à circulação dos moradores.

3.3.6 - Articular-se com o órgão gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca para a ambientação
dos quintais das residências e garantir que a delimitação do Sítio da Jaqueira esteja integrada à
paisagem local.

3.3.7 - Envidar esforços junto ao Poder Público Municipal e às concessionárias de serviços públicos
para a instalação da infraestrutura básica necessária para escoamento dos efluentes líquidos
domésticos, fornecimento de água e energia elétrica, bem como para a coleta de resíduos
sólidos de forma ordenada e harmônica com a paisagem.

CLÁUSULA QUARTA
OBRIGAÇÕES

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS

o disposto neste Termo será avaliado anualmente pela compromitente e o Relatório de Avaliação.
será discutido com cada compromissado com a participação da interveniente. O conjunto dos cinco
relatórios anuais será utilizado para fins do disposto na cláusula segunda deste Termo.

Parágrafo Único - No caso do não cumprimento das obrigações ora assumidas, de acordo com suas
respectivas responsabilidades, o presente Termo será rescindido e as partes ficarão sujeitas às sanções
civis, administrativas e penais previstas na legislação em vigor.
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CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE

Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá o exi
Termo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os respectivos encargos
por conta do compromitente.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Niterói para dirimir eventuais questões oriundas deste instrume

E, por estarem assim plenamente acordes e ajustados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de I.::

teor e validade, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

Rio de Janeiro, O3 de deZ€ynhr"o de 2011.

tL~
Presidente do INEAIRJ

-é:;:f )~ -1.4 L ~
JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA

TESTEMUNHAS:

1.----:::---Jtt-t-"AJ'I:I
Nome: re {U'(,A.I'n

CPF: Otig4s~ 0&:}--60
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ANDRÉILHA

Diretor do INEA/RJ

---

( ~v

JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA
Presidente da ACOTMA

2.~d/adÁM
;to'me: I\c-d~o de IHd\1::) t40"<""Dn.s.
CPF: O~a.g~'5 ..36.~ -9'-{
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