
Universidade Federal Fluminense

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia

Curso de Graduação em Antropologia

ANA LUCIA COSTA DA ROSA

Reserva ou parque? Disputas e mobilizações coletivas em torno de

uma Unidade de Conservação no Tinguá, Baixada Fluminense, RJ

NITERÓI

2021



Universidade Federal Fluminense

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia

Curso de Graduação em Antropologia

ANA LUCIA COSTA DA ROSA

Reserva ou parque? Disputas e mobilizações coletivas em torno de

uma Unidade de Conservação no Tinguá, Baixada Fluminense, RJ

Monografia  apresentada  ao  Curso  de

Graduação  em  Antropologia  da

Universidade Federal Fluminense, como

requisito  parcial  para  a  obtenção  do

título de Bacharel em Antropologia.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Deborah Bronz

NITERÓI

2021



Ficha catalográfica automática - SDC/BCG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

R788r Rosa, Ana Lucia Costa da
  Reserva ou parque : Disputas e mobilizações coletivas em
torno de uma Unidade de Conservação no Tinguá, Baixada
Fluminense, RJ / Ana Lucia Costa da Rosa ; Deborah BRONZ,
orientadora. Niterói, 2021.
  84 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Antropologia)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de
Ciências Humanas e Filosofia, Niterói, 2021.

  1. Meio ambiente. 2. Mobilizações. 3. Políticas públicas.
4. Audiências públicas. 5. Produção intelectual. I. BRONZ,
Deborah, orientadora. II. Universidade Federal Fluminense.
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. III. Título.

                                      CDD -



Universidade Federal Fluminense

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia

Curso de Graduação em Antropologia

ANA LUCIA COSTA DA ROSA

Reserva ou parque? Disputas e mobilizações coletivas em torno de

uma Unidade de Conservação no Tinguá, Baixada Fluminense, RJ

BANCA EXAMINADORA

...................................….....................

Prof.ª Dr.ª Deborah Bronz (Orientadora)

Universidade Federal Fluminense

...........................................................

Prof. Dr. André Dumans Guedes

Universidade Federal Fluminense

...........................................................

Prof.ª Dr.ª Lucía Eilbaum

Universidade Federal Fluminense

NITERÓI

2021



AGRADECIMENTOS

A minha mãe, Maria Lucia Costa da Rosa, e meu pai, Moysés Calixto da Rosa, por me

apoiarem em absolutamente tudo. Por terem sempre enchido a casa com livros, o quintal com

plantas e o peito com amor.  Por acreditarem desde  sempre em mim e no meu amor pelo

conhecimento, e por  terem percorrido comigo esse caminho. Pelo exemplo de terem lutado

por seus sonhos, vindo de origem humilde, e chegarem a ser professores – a mais sublime das

profissões. Pelos  sacrifícios que fizeram e pelas decisões que tomaram pra que tivéssemos,

como maior legado, uma educação de qualidade, em todos os sentidos, e acima de qualquer

outra coisa. Obrigada por tudo! A meus irmãos, Paulo Emílio e Firmino, por serem pessoas

com quem se pode contar, por nossa história e por torcerem por mim. A toda minha família.

A minha orientadora Deborah Bronz, por todo incentivo e amizade, desde a indecisão

sobre o que pesquisar, até o último minuto. Por sua preocupação com as/os estudantes, por se

importar e nos incentivar a dar grandes passos, mas um de cada vez,  dando os pequenos

primeiro. Você foi essencial e me fez crescer muito como pessoa. Obrigada por tudo!

À família UFF e toda comunidade do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, pelo

espírito de acolhimento com as/os estudantes. A Vanise Medeiros, orientadora na monitoria e

professora de como encarar a vida sorrindo. Por todo aprendizado, incentivo, por me despertar

a paixão por linguística e ter me feito acreditar que sou capaz. A Lucía Eilbaum, por sua

humanidade, suas aulas sempre apaixonantes, pela parceria, tantos incentivos, tanta amizade,

por  tanta  coisa…  Obrigada.  Ao  André  Dumans,  pela  generosidade,  pelo  exemplo  de

indissimulável paixão pelo que faz, pelas reuniões com o grupo Fronteiras, pelas visitas que

aconteceram e as que não puderam acontecer, por um dos filmes mais bonitos que eu já vi,

pelas conversas, disponibilidade, pelas palavras.

Agradeço aos professores da UFF, pela inspiração e aprendizado, em especial a Oiara

Bonilla,  Luiz  Fernando  Rojo,  Simone  Vassalo,  Silvana  Mendes  Lima,  Glaucia  Silva,

Alessandro  Leme,  Hélène  Petry,  Edilson  Márcio,  Flavia  Rios,  Renata  de  Sá  Gonçalves,

Johnny Menezes, Ivaldo Gonçalves Lima. À coordenação do curso de Antropologia, Daniel

Bitter, Joana Miller, pelo carinho de sempre. À professora Ana Claudia pela simpatia. A todos

da secretaria e coordenação. A Rose, amiga e ex-funcionária do ICHF, e todas as funcionárias

terceirizadas  das  quais  tivemos  que  nos  despedir.  Ao  pessoal  do  bandejão.  A todos  que

organizam o café no pilotis, e aos colegas da mesinha de doces. A Ângela Albuquerque de

Insfrán, da biblioteca. Ao tutor Renan, pelo acompanhamento essencial, por fazer parte desse



trabalho.  Aos  alunos  e  alunas  das  monitorias  que  fiz,  por  terem me ensinado  tanto.  Aos

colegas do grupo Fronteiras, do grupo de concluintes e do grupo de prática de pesquisa, por

todas as trocas. À Lorena Braga, pela escuta atenta.

A Carolina  Rocha,  por  ter  sido  um divisor  de  águas,  me  aproximando  de  tantas

mulheres unidas pela “dororidade” de saberem-se escritoras, mas não se sentirem dignas de

escrever. Por me fazer forte ao me saber muitas. Por reacender a magia.

Aos  meus  amigos,  meu  segundo  porto  seguro:  Carine,  por  (quase)  vinte  anos  de

amizade, por estar comigo em todos os momentos difíceis e felizes, pela paciência em todos

os sumiços e por me ensinar que o mais importante na vida são as pessoas que a gente leva

pra vida. A ela, Leo e Rodrigo, pelo melhor bonde dos últimos tempos. Obrigada, Leo, por ter

dito a frase que eu precisava ouvir quando decidi cursar antropologia: “tem tudo a ver com

você”. Obrigada Jonas, por ter levado minha decisão a sério e ter me dado um conselho que

eu  segui  fielmente.  Todos  os  grandes  amigos  que  fiz  ainda  no  curso  de  arquitetura  e

urbanismo, obrigada. Deus do céu, é muita gente querida e foi lá que comecei a me tornar

antropóloga.  A  todo  o  Arquetrama,  em  especial,  Dri,  Manu,  Camilinha,  Andrea,  San

(saudades)… Camila  Torres  (não esqueço tudo que  fez  por  mim),  Luiza,  Mari,  Nathália,

Lucas,  Raffa  e  todos  mais  que  gostaria  de  ter  agradecido  antes  de  ter  trocado  de  curso.

Obrigada,  Monique,  pela  amizade,  pelos  cafés  da  manhã  na  praça,  por  todo  apoio  em

momentos de tristeza,  pelos toques no trabalho. Obrigada,  Sabrina e Titi  pela parceria na

escrita e pelo apoio mútuo. Vocês estão no meu coração. Luana, pelas conversas, pelo carinho.

Acácio, muito obrigada por tudo que vivemos, amiga. Por tudo que você ainda me ensina.

João, por ser essa pessoa tão querida, assim, de graça, pelos cafés no térreo, por ser você.

Alice, pela amizade sincera, por cada força que me deu e por todos os momentos felizes, que

não foram poucos.  A Luiza e Fabio,  por tudo que vivemos juntos esses anos,  pela nossa

amizade,  companheirismo  e  por  nosso  “squad”.  Aos  amigos  Vitor  Hugo,  Cris,  Renan,

Marcela,  Igor,  por  serem  incríveis  e  me  proporcionarem  tantas  conversas  incríveis.  Aos

vizinhos, amigos do Gragoatá e da Clin, por fazerem desse tempo lá uma parte tão bonita das

minhas lembranças. Ao Danilo, Lucas Pípolos, Theo, Andinho, Gui, aos Pedros, Ida, Ana,

Mateus  Sayão,  Max,  Bárbara,  Carolina,  Caroline,  Tayane,  Itamar,  todos  tão  queridos.  Ao

John, por ter aparecido e estado ao meu lado em momentos decisivos da minha vida. E todos

que não citei porque a memória não deixa.

A todos do Instituto EAE por me reavivarem o sonho de uma Baixada “verde”. Verde

pra nós, primeiro. Por terem sido a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos. Por

entenderem minha ausência. Ao Daniel, pela parceria incansável, nas matas, nos rios e na



história de Nova Iguaçu, e por dar asas aos meus sonhos. À boa e velha “galera da cultura”,

que me plantou a sementinha de estar nas ruas e de acreditar em outras Baixadas.

Agradeço a todas as pessoas citadas neste trabalho. Em especial, a Ricardo Portugal,

Maria Augusta, Ana Cláudia, Ana Maria, Henrique, César Ribeiro, Geraldo, Janilde, Maria de

Fátima, Sérgio Ricardo. Por serem incansáveis. A todos do grupo Pró-REBIO Tinguá e do

Fórum Permanente de Tinguá, por me ensinarem o que é cidadania e me acolherem. Por

passarem adiante a importância de lutar por nossa terra e nossa água.

E por fim, agradeço à menina que fui, por ter continuado viva e não ter desistido dos

seus sonhos.



"Chego à sacada e vejo a minha serra,

a serra de meu pai e meu avô,

de todos os Andrades que passaram

e passarão, a serra que não passa.

Era coisa de índios e a tomamos

para enfeitar e presidir a vida

neste vale soturno onde a riqueza

maior é a sua vista a contemplá-la."

Carlos Drummond de Andrade

“A montanha pulverizada” (1973)



RESUMO

O presente trabalho final de graduação é fruto de uma pesquisa desenvolvida durante dois

anos,  com a proposta  de compreender uma série de disputas e mobilizações em torno da

Reserva  Biológica  do  Tinguá  (RJ),  uma  Unidade  de  Conservação  de  domínio  federal

integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. A reserva tem a

maior parte de seu território em municípios da Baixada Fluminense, possui uma das maiores

extensões de Mata Atlântica preservada do estado e alguns dos principais mananciais que

abastecem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Desde a época de sua criação, na década

de  1980,  tem  sido  objeto  de  disputa  entre  grupos  que  divergem sobre  sua  categoria  de

conservação,  entre  Reserva  Biológica  e  Parque Nacional.  A disputa  sobre  a  categoria  de

conservação da  REBIO  Tinguá  é  capaz  de  mobilizar  diversas  outras  disputas,  que  se

desenrolam em torno às propostas para o desenvolvimento na região. Procuro, através de uma

etnografia  multissituada  (MARCUS,  1995)  e  dos  conceitos  de  “cena”  e  “bastidores”

(GOFFMAN, 1959),  entender  que disputas são essas,  qual o papel da Reserva de Tinguá

nelas, quais as propostas para o desenvolvimento na região e como elas se relacionam com as

políticas  públicas  de  meio  ambiente  que  envolvem  a  possibilidade  de  recategorização.

Também busco perseguir e mapear as redes que se articulam na elaboração dessas propostas.

O trabalho envolve campo etnográfico, com acompanhamento de eventos e mobilizações nos

modos presencial e virtual, além de registros da imprensa.

Palavras-chave:  meio  ambiente,  turismo,  mobilizações,  políticas  públicas,  audiências

públicas



ABSTRACT

The present final graduation work is the result of a research developed over two years, with

the  purpose  of  understanding  a  series  of  disputes  and  mobilizations  around  the  Tinguá

Biological Reserve (RJ), a federal domain Conservation Unit  wich is part of the National

System of Nature Conservation Units. The reserve has most of its territory in citys of Baixada

Fluminense, has one of the largest  areas of preserved Atlantic Forest in the Rio de Janeiro

state and some of the main sources of water that supply the Metropolitan Region of Rio de

Janeiro. Since its creation in the 1980’s, it has been the object of dispute between groups that

disagree about its conservation category, between Biological Reserve and National Park. The

dispute over the conservation category of REBIO Tinguá is able to mobilize several other

disputes,  which unfold around proposals for development in the region. I  seek,  through a

multisited  ethnography  (MARCUS,  1995)  and  the  concepts  of  "scene"  and  "backstage"

(GOFFMAN, 1959), to understand  which disputes are these, what is the role of the Tinguá

Reserve in them, what are the proposals for development in the region, and how they relate to

public  environmental  policies  involving  the  possibility  of  recategorization.  I  also  seek  to

pursue and map the networks that articulate themselves in the elaboration of these proposals.

The work involves ethnographic fieldwork, with monitoring of events and mobilizations in

face-to-face and virtual modes, in addition to press registers.

Keywords: environment, tourism, mobilizations, public policies, public hearings
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1. Introdução

1.1. Entrando em campo

Assim que o ônibus chegou ao ponto final na Praça de Tinguá e abriu as portas, dois

passageiros ansiosos foram correndo ao encontro de seus respectivos grupos. A praça estava

lotada de gente naquela manhã de domingo, e pela quantidade de carros e motos em seu

entorno,  parecia  haver  muita  gente  de  fora  do  bairro  que,  como  eu,  tinha  vindo

exclusivamente para o evento. Ao descer do ônibus fui imediatamente impactada pela grande

quantidade  de  pessoas  presentes  e  pelo  burburinho  em volta  da  praça.  Nesse  momento,

entendi que a importância que eu mesma dava àquele assunto era compartilhada por muita

gente – mais do que eu poderia imaginar. Tratava-se de uma audiência pública para discutir a

transformação da Reserva Biológica do Tinguá em um Parque Nacional.

No local da reunião, uma grande tenda abrigava a mesa principal, e essa  foi posta

sobre um pequeno tablado, diante do qual, cadeiras de plástico enfileiradas formavam uma

plateia – lotada, àquela altura. Era por volta das  dez da manhã, portanto o evento já havia

começado  há  algum  tempo.  Ao  lado  do  palco,  um  homem  falava acaloradamente  ao

microfone,  seguido  de  aplausos  e  algumas  vaias.  Tudo  me  pareceu  muito  agitado  pois,

enquanto muitos  prestavam atenção ao discurso, havia muita gente  fazendo comentários e

parecia uma discussão generalizada.

Circulando  em  torno  do  local,  logo  alguém  me  entregou  um  panfleto,  que  olhei

rapidamente antes de me sentar na ala esquerda da plateia. Entre as duas alas, uma câmera

sobre um tripé filmava,  direcionada  à mesa. Nela estavam o prefeito de Nova Iguaçu, um

deputado federal iguaçuano, o secretário de meio ambiente e um vereador. Logo me chamou

atenção a faixa acima da mesa, onde se lia “Vamos debater o futuro de Tinguá”. Ao lado da

frase, a logomarca do referido deputado e embaixo, a chamada “Audiência pública na Praça

de Tinguá, 25/08, domingo, às 9h”.  Havia várias faixas daquela no local, e o estilo era o

mesmo do panfleto que recebi. Neste via-se a imagem de uma cachoeira no fundo, a chamada

do evento, o rosto e a logomarca do deputado e ao lado a frase: “Espero por você!”. De modo

que ficou claro terem sido encomendados pela(s) mesma(s) pessoa(s).

O deputado era quem mediava a mesa. Logo após a fala que causou  a agitação que

presenciei, a audiência seguiu com a fala de mais duas pessoas: um ambientalista, que eu já

1



conhecia de vista, e uma agente de turismo. Até então, tinham se apresentado pessoas a favor

e contra a proposta de mudança de categoria – duas de cada lado.

Essa última  defendia a transformação da reserva em parque, com vias a investir no

turismo na região. Sua fala me causou certo incômodo, pois ela havia dito que a indústria do

turismo é a mais  limpa que existe. Achei aqueles argumentos triviais, e fiz um comentário

com um homem sentado ao meu lado, que concordava comigo e foi dando corda na conversa.

Como o mediador  havia aberto as inscrições de fala para o público,  decidi  me inscrever,

mesmo sem ter bem claro o que falaria. Me dirigi ao senhor responsável pelas inscrições para

pedir tempo de fala. Era um homem de meia idade, que usava roupas compridas e um chapéu

estilo boiadeiro.  Muitas pessoas aglomeravam-se  à sua volta, indicando nome, localidade e

instituição, que ele anotava num pequeno papel, até que logo começou a questionar a origem

dos inscritos: “Você é morador de Tinguá?” E rapidamente iniciou uma espécie de seleção de

quem  poderia  ou  não  falar,  baseado  no  fato  de  ser  morador ou  não.  Muitos  em  volta

começaram a dar suas opiniões, alguns alegando que somente moradores locais deveriam ter

direito  à  fala.  Após alguns  argumentos  contrários,  inclusive  o  meu,  ele  decidiu  inscrever

todos, e logo depois as falas se iniciaram junto à mesa.

Enquanto os primeiros inscritos se apresentavam, fui prestando atenção, e anotando o

que falaria, num papel. Quando chegou minha vez, me apresentei como moradora da cidade,

mas deixei claro que não sou de Tinguá. Disse que vim para ouvir os dois lados,  mas que,

chegando ali,  percebi que não era a reserva que estava em jogo. Falei  da importância de

considerar o morador de Tinguá nas decisões. Que se houvesse um parque, eu seria a primeira

da fila para entrar, porque gosto de estar nesses lugares, e conheço vários parques nacionais.

Mas que a experiência que eu tenho é a de que o turismo não é uma atividade limpa, como foi

dito, e chamei atenção para o perigo de “gentrificação”1: “É como eu sempre digo: os pobres

são os primeiros a chegar nos lugares. Os pobres vêm quando não tem água, quando não tem

asfalto, quando não tem luz, quando não tem nada. E aí quando o lugar tá  ok, tem todo o

básico, vem os ricos.” Por outro lado, critiquei a ideia de que só quem é dali poderia opinar:

“O  que  interessa  se  a  pessoa  é  daqui  ou  não?  A gente  tá  assistindo  agora  o  Brasil  ser

1 O termo é  bastante  utilizado no campo do urbanismo, e “refere-se a processos de mudança das paisagens
urbanas,  aos  usos  e  significados  de  zonas  antigas  e/ou  populares  das  cidades  que  apresentam  sinais  de
degradação  física,  passando a  atrair  moradores  de rendas  mais  elevadas.  [...]  A concentração  desses  novos
moradores tende a provocar a valorização econômica da região, aumentando os preços do mercado imobiliário e
o custo de vida locais, e levando à expulsão dos antigos residentes e comerciantes.” Fonte: Enciclopédia de
Antropologia USP. Disponível em: <https://ea.fflch.usp.br/conceito/gentrificacao> Acesso em 20 set. 2021.
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devastado por brasileiros”. E terminei questionando quais são as garantias, qual modelo de

turismo será proposto.

Após minha fala,  fui abordada por um  integrante da ONG Rio Ambiental,  que me

parabenizou pelas colocações e pediu meu contato para que pudesse me associar a um grupo

de whatsapp a favor da reserva.  Acompanhei o evento até o fim, e fiz contato com pessoas

contrárias  à  recategorização,  por  intermédio  do  homem  com  quem  tinha  conversado  na

plateia. A maioria delas era da ONG Baía Viva, e ao fim, me ofereceram carona até a Rodovia

Presidente Dutra pois iam em direção à Ilha do Governador.

* * *

O evento que descrevo acima foi o ponto de partida para a investigação que resultou

nesse trabalho de conclusão de curso.  Sendo  nascida e criada2 na cidade de Nova Iguaçu

(RJ), acompanhei o evento no bairro de Tinguá como moradora do município e, a partir dele,

decidi  desenvolver  uma  pesquisa  etnográfica,  que  se  transformou  neste  trabalho  final  de

graduação.  Acompanhei  outros eventos ligados à  disputa,  mas decidi  privilegiar  a  análise

desse, por ter se tornado, com o tempo, um marco na memória das pessoas que acompanhei.

Tendo ocorrido na praça do bairro em um fim de semana, foi o único sobre o tema que

envolveu uma parcela da população local.

1.2. Ponto de partida

Em agosto de 2019, um deputado federal de Nova Iguaçu (RJ) convocou a população

para  uma  audiência  pública  na  praça  central  do  bairro  de  Tinguá,  para  discutir  a

recategorização3 da Reserva Biológica do Tinguá (REBIO Tinguá) e sua transformação em

um parque nacional.  A proposta gerou um debate acirrado e deu início a mobilizações de

grupos  contrários  à  mudança  de  categoria.  Outros  eventos  se  seguiram  a  esse,  dando

visibilidade ao tema e abrindo espaços de discussão fora dos bastidores de um campo4 político

específico e de eventos em que vinha sendo tratado, como fóruns e conferências de turismo.

2 Expressão popular que marca minha posição como  moradora da cidade desde a infância até a vida adulta,
guardando, por extensão, o sentido de identificação com a “terra”, o lugar onde cresci.
3  Descrevo melhor as categorias de conservação do Brasil no item 2.1
4 O termo campo é empregado em três sentidos distintos.  Quando me refiro ao campo estudado, trata-se do
campo etnográfico. Na página 6, campo terá o sentido de “área rural”. Ao me referir a campo ambiental e campo
político, subjaz a concepção de Bourdieu, de um espaço social, composto de relações estruturais de poder que
orientam  a  ação  dos  agentes,  indivíduos  ou  grupos,  segundo  disposições  específicas,  denominadas  habitus
(BOURDIEU, 1989).
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No mês seguinte,  em audiência  na Comissão de Turismo,  em Brasília,  o deputado

assumiu  diante  da  plenária  o  compromisso  de  “não  apresentar  qualquer  tipo  de  projeto”

buscando a recategorização da REBIO “num período de, pelo menos, dois anos”. A mudança

de conjuntura política provocada por esse e outros eventos relegou a disputa pela categoria de

conservação a segundo plano. Mas essa “abertura” teve como resultado o engajamento dos

diversos agentes e grupos envolvidos em ações e mobilizações por outras causas relacionadas

à Reserva e ao bairro, surgidas ou retomadas após esse evento.

Minha escolha pelo tema tem motivações diversas. Em primeiro lugar, me interessava

bastante na antropologia o estudo das relações entre  o que nas ciências sociais  se chama

tradicionalmente de “natureza e cultura” ou, nos estudos sobre desenvolvimento, “ambiente e

sociedade”.  Por  outro  lado,  também  me  despertavam  interesse  os  estudos  sobre  cultura,

identidade e memória social, com os quais tive contato durante a graduação. Depois de ter ido

ao  evento  em Tinguá,  percebi  que  esse  poderia  ser  um caso  interessante  para  entrar  em

contato com uma ampla gama de temas sobre a minha cidade, envolvendo de forma conjunta

meio  ambiente,  desenvolvimento,  patrimônio,  planejamento  urbano,  e  que  há  muito  me

interessa investigar de perto.

Parto do princípio de que a investigação científica se guia pela busca de um rigor

metodológico, e não por uma pretensa neutralidade de opinião, noção já bastante criticada nas

ciências humanas, e que associo à origem histórico-cultural da linhagem moderna das ciências

na Europa. Os que, como eu, defendem esse princípio, afirmam que nossas escolhas teórico-

metodológicas – e mesmo de objeto – são pautadas por nossas experiências de vida, nossas

expressões culturais e nossa formação disciplinar:

A partir do momento em que nos sentimos preparados para a investigação empírica,
o  objeto  sobre  o  qual  dirigimos  o  nosso  olhar  já  foi  previamente  alterado  pelo
próprio  modo  de  visualizá-lo.  Seja  qual  for  esse  objeto,  ele  não  escapa  de  ser
apreendido pelo esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de
ver a realidade (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996)

Refaço assim o percurso de construção do objeto estudado, desde meu interesse  por

esse tema específico, em um momento anterior à formação disciplinar, de modo a informar o

leitor sobre o que me leva a esse trabalho e auxiliar no entendimento de alguns pontos de

cruzamento entre meus interlocutores e eu.
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Identidade baixadense

Atribuo  meu  primeiro  olhar  para  o  tema  estudado  à  formação  da  minha  própria

identidade como moradora da Baixada Fluminense, a partir do momento em que fui estudar

na capital – “no Rio”, como costumo dizer ou, como dizem os mais velhos,  “na cidade”.

Durante  o  curso  de  arquitetura  e  urbanismo  na  UFRJ,  que  não  cheguei  a  concluir,  tive

experiência com o itinerário comum a tantos moradores da Baixada Fluminense: ir para a

capital e voltar pra casa, a 50 km de distância, pelo menos cinco vezes por semana. Mais do

que o deslocamento quantificável em quilômetros, experimentei, durante os anos de curso, o

deslocamento  entre  realidades  drasticamente  contrastantes,  tão  conhecido  de  muitos

moradores dos subúrbios e periferias urbanas. Esse contraste era percebido desde as mudanças

na paisagem vista da janela, ao longo de uma viagem de duas a três horas, até a diferença de

comportamentos, histórias de vida e sobrenomes, percebida nas conversas com colegas de

faculdade, ainda que compartilhássemos muitos interesses em comum.

Experimentei  na  universidade,  a  princípio  de  forma  inconsciente  e  velada,  o

sentimento, tão comum, de vergonha em relação a meu lugar de moradia, que hoje entendo

como fruto do estigma que existe sobre a Baixada há quase um século – muito impulsionado

pelas representações de violência e desmandos políticos enfatizadas pela mídia hegemônica.

Essa noção será central para entender algumas mobilizações relacionadas às políticas públicas

de turismo que descreverei mais adiante.

Tive a felicidade de acompanhar e promover, de variadas formas, uma transformação

coletiva e pessoal, do estigma em orgulho, que no meu caso, e de muitos jovens da minha

geração, teve como fundamento, por um lado, o conhecimento da história e da cultura locais,

a  “descoberta” de monumentos naturais e históricos considerados de grande relevância por

uma memória oficial, como os parques naturais, os rios, as antigas fazendas e a história das

ferrovias e da “Cidade Perfume”5; e, por outro lado, a participação em movimentos artístico-

culturais em ruas, praças, bares e centros culturais das cidades da Baixada6, nos anos 2010.

Experiência prévia de trabalho

Outra aproximação importante foi meu trabalho como desenhista em alguns escritórios

de arquitetura de Nova Iguaçu, entre os anos de 2004 e 2013. Em um deles, tive oportunidade

5  Cidade Perfume era o apelido de Nova Iguaçu na época do ciclo da laranja (1930-1940). A cidade começou a
ser chamada assim por causa do perfume dos laranjais sentido por quem passava de trem.
6  Saraus, cineclubes, rodas de rima, etc.

5



de atuar por poucos meses em uma obra em Tinguá, de um condomínio sustentável, tal qual é

chamado. O condomínio Vale de Tinguá é considerado, no setor imobiliário, o único do tipo

na região. É um condomínio fechado, de casas de alto padrão, com materiais e processos

construtivos considerados sustentáveis7, como madeira certificada, reaproveitamento de água,

sistema próprio de tratamento de esgotos, biopiscina8, entre outros. Trabalhei durante uma

fase  avançada  da  obra,  no  ano  de  2013,  e  participei  do  desenvolvimento  do  projeto

arquitetônico de alguns espaços coletivos, aos quais a construtora buscava imprimir estética e

usos ligados ao campo9 e à ideia de sustentabilidade, tais como cocheira para cavalos, quadra

de bocha, galinheiro, e mesmo um espaço educativo sobre o tema da reciclagem. Também

havia, e ainda há, na entrada do condomínio, um restaurante aberto ao público que costumava

receber eventos gastronômicos.

Assim, em todos os três escritórios da cidade pelos quais passei10, entre 2004 e 2013,

entrava frequentemente em contato com certa rede de pessoas das classes A e B, que incluía

principalmente empresários que mantinham seus negócios e empreendimentos na cidade de

Nova Iguaçu e na Região Metropolitana. Não foram poucas as vezes em que vi alguns desses

empresários afirmando sua identidade iguaçuana e dizendo com orgulho que, mesmo podendo

bancar os custos de morar na Zona Sul do Rio ou na Barra da Tijuca, se mantinham morando

em Nova Iguaçu (no Centro) por escolha própria.

Nessa época, duas obras na região de Tinguá me marcaram por sua grandiosidade:

soube por rumores da construção de um grande centro de convenções com heliponto, próximo

ao Vale do Tinguá, cuja obra, iniciada, até hoje não se concretizou, e em cujo terreno, ao lado

do condomínio, ocorreu naquele ano a Festa do aipim, em que eu também estive.

No ano seguinte, 2014, foi inaugurado o Arco Metropolitano11, rodovia que conecta os

municípios  de Itaguaí/RJ e  Itaboraí/RJ.  A construção do trecho entre  Itaguaí  e  a  BR-040

(Rodovia Washington Luís), foi iniciada em junho de 2008 e marcada por diversos entraves

7 O  termo  sustentável  é  herdeiro  da  noção  de  “desenvolvimento  sustentável”,  definido  formalmente  pela
primeira vez no Relatório Brundtland (1987). No caso desse condomínio, a noção de sustentabilidade subjacente
é aquela aplicada na construção civil. Engloba critérios econômicos, ambientais e sociais, mas em geral os dois
primeiros tem preeminência. Reflete, por exemplo, na economia de recursos naturais na fabricação, transporte e
duração dos materiais construtivos, e economia de recursos naturais no uso da edificação. Essa quantificação tem
sido feita principalmente através de índices e selos de sustentabilidade criados por organismos internacionais
como o USGBC (Conselho de Construção Verde dos Estados Unidos), responsável pela emissão do selo LEED
(Liderança em Energia e Design Ambiental).
8  Piscina artificial com aspecto de lago natural, cuja água é tratada por meio de vegetação aquática específica,
que atuam como depuradores, sem o uso de produtos químicos.
9  Idem nota 4.
10 Opto por não citar os nomes das empresas, acreditando que não prejudica o entendimento do que  busco
retratar.
11  Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, conhecida como Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.
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amplamente divulgados na mídia, devido à descoberta de sítios arqueológicos (cerca de 70 no

total) e do habitat de espécies raras de animais no trajeto planejado. Pude acompanhar, ainda

em 2007, como estagiária de arquitetura, algumas reuniões de apresentação das obras do Arco

voltadas  para  empresários  e  planejadores  urbanos.  A  justificativa  para  sua  construção,

apresentada  nessas  reuniões,  era  o  desafogamento  do  trânsito  nas  principais  rodovias

metropolitanas. No entanto, o Arco tem um traçado estratégico, que liga o COMPERJ12 ao

Porto de Itaguaí, atravessando o bairro de Vila de Cava e dando acesso, portanto, à Estrada

Federal que leva ao bairro de Tinguá. Lembro que em minha primeira ida à Tinguá durante a

construção  do  Arco,  fiquei  extremamente  impactada  com  a  grandiosidade  da  obra,  e  o

contraste com a escala das construções em volta, com as quais eu já estava familiarizada.

Interesse no tema meio ambiente

Também  ressalto  que  as  temáticas  ligadas  a  meio  ambiente  há  algum  tempo  me

interessam. A opção por “construções sustentáveis”, como o condomínio onde trabalhei, era

um  tema  absolutamente  em  voga  naquele  momento  no  campo  da  arquitetura,  e  parecia

despontar como uma grande promessa de mudança nas formas construtivas e nas relações

sociais  e  de  trabalho.  Na universidade  e  no  convívio  com amigos,  participei  de  diversas

atividades ligadas à arquitetura sustentável, bioconstrução, arborização, dentre outras.

Em contrapartida,  descobri,  a  partir  dos  dezoito  anos,  a  face  “verde”  da  Baixada

Fluminense, visitando pela primeira vez o Parque Municipal de Nova Iguaçu13 e, ao longo dos

anos, me aproximando das pessoas que trabalhavam lá, ao participar de ações de voluntariado

de limpeza e manejo de trilhas. Saliento que a grande área de floresta, que desde 1998 abriga

o parque, fica a menos de dois quilômetros da minha casa, sem que eu não tenha sabido até

aquela época.

* * *

Apesar da distância temporal e da ausência de registros precisos dos dados, considero

o  relato  dessas  experiências  importante  para  situar  o  lugar  de  onde  falo,  e  as  primeiras

impressões que tive em relação à disputa envolvendo a Reserva de Tinguá. Como  defende

12  Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, no município de Itaboraí (RJ).
13  Criado em 1998 e localizado no Maciço do Mendanha, nos atuais municípios de Nova Iguaçu e Mesquita.
Composto por 1.100 hectares de área protegida da Mata Atlântica  com  inúmeras cachoeiras e poços.  A  UC
também guarda flora e fauna da região, bem como, um patrimônio geológico vulcânico. Fonte: PMNI/Secretaria
Municipal  de  Meio  Ambiente.  Disponível  em  <http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semam/parque-natural-
municipal-de-nova-iguacu/> Acesso em 14 set. 2021.
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PEIRANO  (2014,  p.379),  é  difícil  definir  com  precisão  quando  começa  o  trabalho

etnográfico. Segundo a autora, “a pesquisa de campo não tem momento certo para começar e

acabar.  Esses  momentos  são arbitrários  por  definição  e  dependem [...]  da necessidade  de

examinar  por  que  alguns  eventos,  vividos  ou  observados,  nos  surpreendem.”  Tendo  me

deixado surpreender pelo evento na praça e diante de meu estranhamento quanto ao tamanho

da  mobilização  que  provocou,  iniciei  a  pesquisa  ao  me  dar  conta  de  que  ela  já  havia

começado, e refletindo, somente mais tarde, sobre quando isso se deu.

Esse  preâmbulo,  em  que  se  entrecruzam  os  temas  estigma,  projetos  de

desenvolvimento e meio ambiente, contextualiza a dupla posição de engajamento e análise

que  assumi  nessa  pesquisa  e  nessas  disputas,  mas  também  introduz  alguns  temas  que

aparecerão  mais  adiante.  Como  moradora  de  Nova  Iguaçu,  estive  envolvida  em  muitos

dilemas no campo, principalmente sobre como me posicionar nos diferentes espaços, tanto

físicos quanto virtuais.

1.3. Objetivos

Como uma das  reflexões  preliminares  da pesquisa,  entendo que  a  disputa sobre a

categoria de preservação da REBIO Tinguá é capaz de mobilizar diversas outras disputas,

sobre temáticas distintas, de modo que o objeto em disputa não pode ser tomado a priore

como aquele que é trazido à cena.

Procuro,  então,  com  o  presente  trabalho,  entender  quais  são  as  disputas  que  se

desenrolam em torno às propostas pra o desenvolvimento na Região de Tinguá, e que lugar a

Reserva de Tinguá ocupa nessas disputas. Para isso foi preciso também elucidar quais são as

propostas para o desenvolvimento dessa região e como elas se relacionam com as políticas

públicas  de  meio  ambiente  que  envolvem  a  possibilidade  de  recategorização  da  REBIO

Tinguá; e quais grupos sociais e políticos se articulam na elaboração dessas propostas.

Também busco, por minha dupla posição de pesquisadora e moradora do município,

contribuir  com  o  entendimento  da  questão  a  nível  local,  fornecendo  aos  moradores

instrumentos de reflexão para a ação coletiva, que teve continuidade.
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1.4. Metologia

Para realizar a pesquisa, acompanhei as reuniões e audiências públicas sobre o tema da

recategorização, partindo da perspectiva de que o conflito é objeto privilegiado para a análise

social,  e  que  os  eventos  são  situações  onde  ocorre  o  compartilhamento  de  um universo

simbólico comum, envolvendo uma dimensão social mais ampla.

Como relato na primeira página, privilegio o evento que aconteceu na praça de Tinguá,

mas não o acompanhei desde o início, tendo decidido me debruçar sobre o caso só depois.

Porém, tive acesso a um registro de vídeo em um canal de notícias independente (REDE

AMBIENTE TV, 2019). Com tal escolha metodológica, busquei uma forma de lidar com essa

limitação de pesquisa, me valendo do material audiovisual que tinha disponível, sem abrir

mão do registro posterior das minhas próprias impressões sobre o evento.

Além do  acompanhamento  de  audiências  e  eventos  públicos,  a  etnografia  incluiu

reuniões e  mobilizações  em modo presencial  e  através da internet,  matérias  da imprensa,

documentos e vídeos sobre o tema, e aproximação com um grupo contrário à recategorização,

o grupo Pró-REBIO Tinguá. Esse grupo se comunicava através de um grupo no whatsapp14, e

era integrado por moradores de Tinguá e região, ambientalistas, pesquisadores, integrantes de

ONGs e  movimentos  sociais,  com o apoio  de  líderes  da  Igreja  Católica  e  do  Ministério

Público Federal. A participação nesse grupo online foi minha fonte principal de informações

sobre as  redes  envolvidas  na disputa,  ainda que,  por  questões  éticas,  não me proponha a

apresentar os conteúdos discutidos no grupo.

Me  vinculo metodologicamente  ao  que  MARCUS  (1995)  define  como  etnografia

multissituada, considerando que a investigação se deu em múltiplas frentes, mais ou menos

delimitadas, onde busquei “seguir” as propostas para o desenvolvimento regional e políticas

públicas,  através  do  fluxo  de  pessoas,  ações,  documentos,  em  situações  diversas,  como

eventos, abertura de processos, publicações em redes sociais, notícias e vídeos. Junto ao grupo

Pró-reserva, acompanhei uma ação de recolhimento de assinaturas, reuniões presenciais do

grupo, videochamadas e um evento de condecoração de um membro na Câmara de vereadores

de  Nova Iguaçu.  Também estabeleci  uma relação mais  próxima com alguns membros  do

grupo,  os  quais  souberam  do  desenvolvimento  dessa  pesquisa:  o  ambientalista  Ricardo

Portugal, os moradores César Ribeiro, Ana Cláudia e Ana Maria, além de Anderson Benac e

Maria  Augusta  da ONG Rio Ambiental.  Nesse sentido,  a aproximação com o  campo  que

14  WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones.
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estabeleço é diversa para cada tipo de situação, podendo ter variações de intensidade, escala e

mesmo do meu papel social.

Os eventos que acompanhei ocorreram entre agosto e dezembro de 2019. Durante o

ano de 2020, estive investigando exclusivamente em modo virtual,  devido à pandemia de

COVID-19 que se atingiu o país e o mundo.

No  segundo  capítulo,  faço  uma  breve  contextualização  ambiental,  histórica  e

socioeconômica, apresentando as políticas de conservação ambiental  a nível nacional e os

fundamentos e implicações das categorias reserva biológica e parque nacional na relação entre

natureza e sociedade. Traço um panorama da Reserva e do bairro de Tinguá, apresentando os

marcos legais da UC, as atividades em seu interior e seu entorno, e termino falando sobre

questões de estigma associadas ao bairro.

No terceiro capítulo, trago as mobilizações que acompanhei de forma presencial ou

remota, e que em certa medida ficam restritas aos bastidores, ainda que sejam divulgadas em

meio virtual. Por esse entendimento diferencio a publicidade presente nas redes sociais da

internet de uma publicização de fato na cena pública. Apresento, ao final, as redes envolvidas

na disputa.

No quarto capítulo, trato da abertura do debate, ou seja, o momento em que a questão

da recategorização sai dos bastidores e ganha alcance público, mais uma vez como já ocorreu

em outros cenários. Descrevo e analiso a audiência pública de Tinguá a partir de registro em

vídeo. Por fim, estabeleço algumas reflexões e busco fazer uma síntese da pesquisa.
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2. Contextualização ambiental, histórica e socioeconômica da REBIO Tinguá

2.1. Políticas de conservação ambiental: fundamentos e implicações

As áreas  protegidas  no  Brasil  são  regidas  pelo  Sistema Nacional  de  Unidades  de

Conservação da Natureza – SNUC (Lei nº 9.985/00 e atualizações). O SNUC divide as áreas

protegidas  em  dois  grupos:  (I)  unidades  de  proteção  integral  e  (II)  unidades  de  uso

sustentável. A lei define como objetivo básico das unidades de proteção integral “preservar a

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos

casos previstos nesta Lei”, e das unidades de uso sustentável, “compatibilizar a conservação

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais” (BRASIL, 2000,

Cap. III  - art. 7).

As categorias Reserva Biológica e  Parque Nacional,  ambas inscritas no grupo I,  e

orientadas por objetivos semelhantes, são fundamentadas em uma mesma concepção sobre o

meio ambiente, diferindo entre si primordialmente pelo tipo de uso permitido: ao contrário da

reserva, o parque prevê área de uso público destinada a turismo e lazer. Os instrumentos de

alocação  de  recursos  e  as  formas  de  administração  da  unidade  permitidos  por  lei  não

apresentam diferenças significativas entre si. No entanto, diferentemente da categoria reserva,

o  parque  costuma  atrair  o  interesse  privado  para  sua  gestão,  podendo  viabilizar  sua

sustentabilidade financeira através de cobrança de ingressos e aluguel de espaços.

Ambas as categorias estão vinculadas à proposta de criar e manter espaços ocupados

por  uma  natureza  original,  intocada  pelo  ser  humano,  ideias  que  constituem,  segundo

DIEGUES (1998), um mito moderno.  A ideia subjacente é a de uma natureza original, em

estado puro, isolada em ilhas como forma de resguardar da ação humana a amostra de um

bioma  em extinção, no caso a Mata Atlântica.  Esse tem sido um dos pontos centrais  dos

discursos  sobre  a  UC,  de  ambos  os  lados  da  disputa  em  Tinguá,  demonstrando  que  as

categorias  e  os  grupos  sociais  e  políticos  envolvidos  nessa  disputa  compartilham de  um

fundamento comum.

Esse tipo de representação sobre o meio ambiente ignora a dinâmica existente entre

essas áreas de natureza e os grupos humanos que viviam nela e em seu entorno anteriormente

à criação das UCs. Há uma concepção da natureza como um santuário, um paraíso intocado,

apesar da existência de áreas desse tipo estar em grande medida relacionada à manutenção dos
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modos de vida de povos e comunidades tradicionais e de seu extrativismo não industrial. O

autor afirma também que esse neomito da natureza intocada está diretamente relacionado à

expansão técnico produtiva alavancada pelos países de primeiro mundo.

Por outro lado, no âmbito das ciências biológicas, essa noção de intocabilidade pode

fazer referência a índices quantificáveis, como qualidade da água e índice de biodiversidade,

presença de espécies endêmicas, qualidade do ar, entre outros, que costumam fundamentar a

escolha de uma categoria de conservação.

No  caso  específico  da  REBIO  Tinguá,  a  construção  simbólica  da  floresta  como

“intocada” é posterior à sua criação. Ela é ocupada por uma série de construções do período

imperial,  entre estradas, reservatórios, aquedutos (ainda em funcionamento) e as ruínas da

Freguesia de Santana das Palmeiras – todas construções reconhecidas, ou em processo de

reconhecimento, como patrimônio histórico pelo IPHAN e INEPAC15. Essas estruturas tanto

confirmam a existência de intensos fluxos comerciais nas Serras de Tinguá durante o império

quanto atestam a preocupação com a escassez hídrica desde essa época. O mito da natureza

intocada  é  também  desafiado  pela  persistência  de  atividades  de  extrativismo  vegetal  e

mineral, caça, lazer e rituais religiosos, e pela presença de grandes estruturas para transporte

de óleo e gás e transmissão de energia no interior da REBIO, precedentes à instituição da

UC16.

Entendendo que à dimensão da técnica e das formas produtivas subjazem sistemas de

pensamento  particulares de cada sociedade, a noção de proteção ambiental como um mito

moderno permite refletir sobre as idiossincrasias da sociedade industrial que fundamentaram

esse mito. É em pleno século XIX, no auge da Revolução Industrial e do crescimento das

cidades, que as ideias de valorização e idealização de um “mundo selvagem” começaram a

ganhar força na Europa e nos EUA e a se refletirem em dispositivos legais.

No centro dessa concepção estava a noção de  wilderness (vida natural/  selvagem),

grandes extensões consideradas naturais e inabitadas, seja pelo extermínio dos indígenas que

as  habitavam,  ou  porque  a  ideia  de  ocupação  humana  dominante  não  incluía  as  formas

tradicionais de uso da terra desses povos. Iniciada nos EUA, a transformação dessas áreas em

parques foi herdeira das discussões sobre o mundo natural que ocorriam na Europa desde o

século XVIII (THOMAS, 1983), onde a valorização do mundo rural domesticado pelo ser

15  IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; INEPAC – Instituto Estadual do Patrimônio
Cultural.
16  Ver item Atividades na REBIO, p. 18.
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humano foi sendo suplantada pela valorização do mundo natural em seu estado selvagem. A

criação de parques como ilhas de natureza em “estado puro”, com cenários de grande beleza

como um convite à meditação e contemplação, visava oferecer às camadas médias urbanas

momentos de respiro para a vida caótica e insalubre das cidades.

Portanto a história das áreas protegidas é atravessada pelo  ethos  de uma classe que

vem  usufruindo  materialmente  das  maiores  benesses  da  expansão  industrial  e  do

desenvolvimento. A criação de “ilhas” de natureza protegida configura-se como uma parte

reativa, porém integrante, do avanço do sistema capitalista no mundo, ao qual as noções de

progresso e desenvolvimento são inerentes. Desenvolvimento e wilderness, nesse sentido, são

duas das principais crenças que permeiam o mito moderno trazido por Diegues.

O início das discussões sobre proteção ambiental no século XIX foi marcado por duas

perspectivas  teóricas  sobre  as  áreas  protegidas:  a  conservacionista,  baseada  nas  ideias  de

Gifford  Pinchot,  e  a  preservacionista,  sintetizada  no  pensamento  de  John  Muir.  O

conservacionismo  de  Pinchot  defendia  a  noção  de  natureza  como  um  recurso  para  uso

humano  nas atividades produtivas, ao que subjaz a ideia de natureza como mercadoria e o

enfoque nos assim chamados “recursos naturais”. Essa concepção dá centralidade às ideias de

eficiência  no uso dos recursos e de equidade no acesso aos mesmos, e foi  precursora de

conceitos como ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. O preservacionismo de

Muir  concebia  a  natureza  em termos estéticos  e  espirituais,  tendo nas  áreas  protegidas  a

consolidação  de  uma  ideia  de  pureza  e  sacralidade,  prestando-se  por  isso  a  serem

reverenciadas e apartadas das atividades produtivas humanas. É uma perspectiva teórica que

preconiza uma atitude contemplativa e meditativa em relação à natureza e não incorpora o

desenvolvimento industrial na esfera das ações de preservação. Foi a perspectiva teórica que

inspirou a criação dos primeiros parques nos EUA.

Desde  a  criação  das  primeiras  áreas  protegidas,  diversos  elementos  foram  sendo

incorporados como justificativas e objetivos para criação de novas áreas. É significativa a

influência de fatores como ocorrência de desastres ambientais, poluição, escassez de recursos,

desigualdades entre países pobres e ricos e a mudança de visão sobre a presença humana na

implantação de áreas protegidas. Cada um desses novos paradigmas foi sendo incorporado

conforme as  discussões ocorridas  nas reuniões  mundiais  sobre os temas meio ambiente e

desenvolvimento na segunda metade do século XX.

As categorias brasileiras de parque nacional e reserva biológica, pertencentes ao grupo

das  unidades  de  proteção  integral,  são  devedoras  das  concepções  preservacionista  e
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conservacionista,  mas  de  modo  algum  se  limitam  a  elas,  assumindo  na  prática  muitas

contradições decorrentes da influência de novos paradigmas e das transformações políticas,

sociais e econômicas ocorridas desde os anos 1930, quando se iniciou no país o processo de

criação de áreas protegidas. Segundo Diegues,

A questão  das  áreas  naturais  protegidas  levanta  inúmeros  problemas  de  caráter
político,  social  e  econômico  e  não  se  reduz,  como querem os  preservacionistas
puros,  a  uma simples  questão de  “conservação do mundo natural”,  e  mesmo da
proteção da biodiversidade. (DIEGUES, 1998. p. 20)

A noção  de  desenvolvimento  sustentável  é  baseada  no  tripé  “proteção  ambiental,

crescimento  econômico  e  equidade  social”,  e  faz  alusão  a  uma  forma  específica  de

desenvolvimento  que  engloba  a  ideia  de  proteção  ambiental.  Segundo SACHS (2000),  o

termo foi construído como um “abrigo conceitual tanto para agredir como para sanar o meio

ambiente”.  Essa  noção  coincide  com a  perspectiva  dos  defensores  da  recategorização  da

REBIO  Tinguá,  para  os  quais  a  manutenção  da  categoria  Reserva  impede  a  efetiva

preservação  da  floresta:  primeiro  porque  impede  a  população  local  de  se  aproximar  da

unidade e conhecer sua história, para tê-la como aliada na preservação; e segundo porque não

impede a ação de caçadores, madeireiros, palmiteiros, garimpeiros e nem o chamado “turismo

predatório” ou “turismo clandestino”.

A ideia de que existe um turismo predatório é fortemente ancorada pela noção de um

ethos esperado do turista que frequenta áreas protegidas. Na categoria parque está implícito

que  o  controle  e  a  regulamentação  da  atividade  turística  “educariam”  o  visitante  para

incorporar esse ethos e equacionariam quaisquer problemas ambientais decorrentes desse tipo

de atividade. A mesma lógica tem pautado as visões sobre o extrativismo em reservas, de

modo que toda atividade extrativista é sumariamente proibida,  no entanto permite-se uma

exceção para atividades industriais previamente instaladas, institucionalizadas e supostamente

submetidas a um rígido controle.  Note-se que os termos extração e extrativismo guardam

diferentes valores morais. No caso de Tinguá, a passagem de dutos de transporte de óleo e

gás,  materiais  altamente  inflamáveis,  e  torres  de  transmissão  de  energia  impõem a  essas

instalações uma vigilância constante devido ao risco de acidentes.

De  acordo  com  as  definições  legais,  a  proposta  do  parque  ajusta-se  à  noção  do

desenvolvimento  sustentável,  por  propor  aliar  a  preservação  ambiental  à  sustentabilidade

econômica  das  populações  residentes  do  entorno  através  do  incentivo  ao  turismo  como

atividade econômica. No entanto, em relação ao uso público da UC, essa proposta associa-se

bastante  à  perspectiva  preservacionista,  por  buscar  oferecer  aos  frequentadores  uma
14



experiência na natureza selvagem, ligada a uma dimensão transcendental e intermediada pela

paisagem. De outro lado, a definição de reserva alinha-se com a perspectiva conservacionista,

pois as preocupações com o futuro expressam o objetivo central que tem guiado a criação de

reservas: a preservação dos mananciais para a garantia de abastecimento, e da fauna e flora

para a realização de pesquisas científicas e recuperação ambiental.

2.2. Tinguá – A Reserva

A Reserva Biológica do Tinguá17 é uma Unidade de Conservação federal inscrita no

Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  (SNUC)18.  Situada  entre  as

regiões metropolitana e serrana do estado do Rio de Janeiro, abrange em seus 25 mil hectares

os  municípios  de  Nova  Iguaçu,  Duque  de  Caxias,  Petrópolis  e  Miguel  Pereira  e,

indiretamente,  os  municípios  de  Japeri  e  Queimados,  que  integram  sua  “zona  de

amortecimento”19.  Tem, portanto, a maior parte de seu território na Baixada Fluminense20,

uma região historicamente marcada pelo estigma da violência, da alta densidade urbana e da

falta de acesso a emprego e a políticas públicas.

17 Reserva Biológica do Tinguá. Área: 24.812,90 hectares; Bioma: Mata Atlântica; Diploma legal de criação:
decreto nº 97.780 de 23 de maio de 1989.
18 Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 (regulamenta áreas protegidas no Brasil); Dec. nº4.340 de 22 de agosto
de 2002.
19 De acordo com o Art. 2º da Lei nº 9.985/2000, entende-se por Zona de Amortecimento (ZA) “o entorno de
uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (BRASIL, 2000).
20 A definição de Baixada Fluminense  adotada por cada grupo é variável. Há pesquisadores que consideram
como Baixada a área ocupada pelo antigo município de Iguassu. Para esta pesquisa, será adotada a delimitação
que inclui todos os treze municípios acima indicados, para melhor entendimento da questão ambiental e turística
que se coloca no campo.
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Figura 1: Municípios – REBIO Tinguá (Créditos: Instituto Socioambiental – ISA, adaptado pela autora)



Segundo  a  portaria  de  sua  criação,  o  Conselho  da  REBIO  é  composto  pelo

representante  de  cada  uma  das  seguintes  entidades:  UCs  federais,  no  Estado  do  Rio  de

Janeiro; FEEMA; Secretaria Municipal de Meio Ambiente de cada uma das quatro cidades

que compõe a Reserva; INCRA/RJ; SERLA; UFRRJ; FIOCRUZ; Centro de Assessoria ao

Movimento  Popular;  Centro  de  Ecologia  e  Cidadania  de  Tinguá/RJ;  Pax  Internatural  –

Preservação  Ambiental  de  Xerém;  Sociedade  Ecológica  Cavalheiros  do  Alto  Santana  –

Miguel Pereira; AMAT; Associação de Moradores da Mantiqueira – Xerém; Associação de

Moradores  de  Adrianópolis  e  Adjacências;  Indústria  Condor  de  Adrianópolis/FIRJAN;

TRANSPETRO – PETROBRAS S/A;  Associação dos  Artesões  de  Tinguá;  Sítio  Semear;

Centro de Desenvolvimento Rural Integrado – CEDRI.

A disputa sobre a recategorização da REBIO Tinguá integra um processo histórico

relacionado  principalmente  às  transformações  político-econômicas  do  país  e  do  cenário

mundial.  Desde a época de sua criação nos anos 1980, a disputa entre reserva e parque tem

mobilizado  grupos  de  diversos  setores  da  sociedade,  estabelecendo  vínculos  e  cisões  na

criação de redes de articulação política, social e econômica. Segundo MARTINS (2011):
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Figura 2: Mapa da Reserva Biológica do Tinguá, municípios da Região Metropolitana e Baixada Fluminense. 

(Créditos: Instituto Socioambiental – ISA, adaptado pela autora)



Uma histórica disputa sobre a categorização de área protegida, parque nacional ou
reserva biológica, antecede a criação da unidade de conservação, em 1989. De um
lado, as concepções defendidas pelo extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF) e por grupos interessados em desenvolver atividades relacionadas
ao turismo de visitação da área de floresta, que advogam a criação de um parque
nacional;  de  outro,  representantes  da  comunidade  científica,  grupos  de  defesa
ecológica, uma organização não governamental, representação de moradores e atores
locais contrários à criação do parque, em defesa de uma reserva biológica.

[…] A ideia da conservação, representada pela categoria de reserva biológica, atraía
partidos  políticos  (Partido  Verde),  o  parlamento  (câmaras  municipais  do  Rio  de
Janeiro, Paracambi e Nova Iguaçu), ONGs, universidades, a ordem dos advogados,
entidades estudantis, federações de associações de moradores e a Igreja Católica,
representada  pelos  movimentos  eclesiais  de  base.  Um documento  elaborado  por
cientistas naturais, o parecer técnico-científico, audiências públicas e as assinaturas
foram o resultado deste processo, que culminou com a assinatura do decreto federal
de  reserva  biológica  em  1989,  que  pôs  termo  à  disputa  pela  categorização  da
reserva.” (MARTINS, 2011. p. 53-54)

As mobilizações da década de 1980 que resultaram na criação da reserva inscrevem-se

num contexto  político  de  redemocratização  nacional  fortemente  marcado pelas  ações  dos

movimentos sociais e, no campo ambiental, pelos ecos das reuniões internacionais que davam

cada vez  mais  visibilidade  ao  tema do meio  ambiente.  Destaco  o  encontro  da  Comissão

Mundial  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  (CMMAD) em 1987,  que  originou  o

Relatório  Brundtland.  O  resultado  dessa  reunião  criou  uma  mudança  de  paradigma  nas

discussões sobre meio ambiente, ao eleger o desenvolvimento como principal forma de conter

os desastres ambientais globais iminentes, ao mesmo tempo que define limites para o uso dos

recursos naturais e metas a serem cumpridas em cada país. O relatório consolida uma noção

que já vinha sendo forjada desde a Conferência de Estocolmo em 1972 e que fica globalmente

conhecida pelo termo “desenvolvimento sustentável”, definido como aquele que “atenda às

necessidades  do  presente  sem comprometer  a  capacidade  das  gerações  futuras  atenderem

também às suas” (CMMAD, 1991, p. 9).

Histórico dos marcos legais

A proteção  das  florestas  que  integram  a  REBIO  remonta  ao  século  XIX  e  está

diretamente relacionada à escassez de água para abastecimento na então Corte Imperial. Em

1833, com o objetivo de preservar os mananciais do Tinguá, D. Pedro II transformou as terras

de três fazendas21 em Floresta Protetora de Mananciais e no fim do século XIX, determinou a

21  D. Pedro II transformou em floresta protetora as terras das antigas fazendas Conceição, Tabuleiro e Provedor,
sendo  a  primeira  recebida  por  doação  do  Barão  de  Tinguá  e  as  outras  duas  adquiridas  por  meio  de
desapropriação (MMA/IBAMA, 2006). Entre as décadas de 1870 e de 1910, diversas obras foram feitas para
captar água desses mananciais com o objetivo de abastecer a cidade do Rio de Janeiro, que sofria com constantes
secas devido ao desmatamento do maciço da Tijuca para a atividade agrícola (RITTA, 2009).
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realização de diversas obras de captação da água de Tinguá, para abastecer a cidade do Rio de

Janeiro (RITTA, 2009).

Em 1941, sob a vigência do primeiro Código Florestal Brasileiro (1934), é instituída a

Floresta  Protetora  da  União  Tinguá,  Xerém  e  Mantiquira  (no  então  município  de  Nova

Iguaçu), mantendo a proteção dessa área e tornando-a em terra de domínio público federal, de

natureza inalienável.

Em 1989, após intensa disputa entre a criação de um Parque ou de uma Reserva, o

governo José Sarney, através do Decreto nº 97.780/89, transformou o Tinguá em REBIO. A

unidade é a maior reserva biológica de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, corresponde a 8%

das  áreas  protegidas  do  estado,  e  recebeu  em 1991  o  título  de  Reserva  da  Biosfera  da

UNESCO22, que institui e amplia direitos e regras para sua proteção (MARTINS, 2011).

A REBIO  Tinguá  possui  Plano  de  Manejo  e  Conselho  Consultivo  estabelecidos,

respectivamente, por meio das Portarias n° 68, de 19 de setembro de 2006 e n° 100, de 06 de

agosto de 2002.

Atividades na REBIO

Dentro  dos  limites  da  REBIO  são  permitidas  pesquisas  científicas  e  atividades

controladas de educação ambiental,  como visitação de grupos e escolas com agendamento

prévio (BRASIL, 2000). Cinco instituições de pesquisa integram o Conselho da UC: Fiocruz,

Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ, Museu Nacional da

UFRJ,  Universidade Federal  Rural  do Rio de Janeiro  – UFRRJ e Universidade  Iguaçu –

UNIG. Entre 2007 e maio de 2018, a unidade recebeu 191 novas pesquisas, segundo os anais

do VIII Encontro de pesquisadores da REBIO Tinguá.

A existência de dutos de óleo e gás (Petrobras), torres de transmissão (Furnas Centrais

Elétricas) e captação de água (CEDAE) são exemplos de uso que persistem desde antes de sua

criação e que conflitam com os interesses de preservação ambiental descritos no plano de

manejo da unidade.  Apesar disso, são permitidas por configurarem atividades de interesse

público.  Boa  parte  das  atividades  que  ocorrem  dentro  da  Reserva  estão  relacionadas  à

manutenção dessas instalações, como capina, entrada e saída de veículos, entre outras.

22  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
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Figura 3: exemplo de uso no entorno promovido por comerci-
antes da região com o barramento de rios. Autor desconhecido

Figura 4: Duto da Petrobras no interior da 
REBIO Tinguá. Foto da autora



2.3. Tinguá – O bairro Tinguá / A região de Tinguá / A Baixada Fluminense

O nome Tinguá24 vem de uma das serras que integram a UC e também designa o bairro

iguaçuano de acesso à sede original da reserva25. Tinguá é um bairro rural, localizado a 17 km

do Centro de Nova Iguaçu, entre as regiões metropolitana e serrana do estado. Tem população

estimada de 1.778 habitantes (IBGE, 2012) e é frequentado por moradores de toda a Baixada

Fluminense, em busca de suas cachoeiras e sítios de lazer.

Aos fins de semana e,  principalmente,  durante o verão,  uma grande quantidade de

visitantes se desloca até Tinguá e bairros vizinhos, em ônibus de excursão, ônibus regulares,

automóveis  particulares ou bicicletas (tem sido cada vez mais comum encontrar grupos de

“pedal”: ciclistas que combinam de pedalar em grupo, em diversas horas do dia). A principal

via  de acesso ao bairro é a  Estrada Federal de Tinguá (RJ-111) – ou Estrada Zumbi dos

24  Do tupi Ti-quâ, ou tin-quâ: o bico ou nariz pontiagudo, o pico. (SAMPAIO, Teodoro. O tupi na Geografia
nacional. São Paulo/Brasília: Editora Nacional/Instituto Nacional do Livro. 359 p.)
25  Até 2020, a sede da REBIO ficava no bairro de Tinguá. Em maio de 2020, o ICMBIO publicou a Portaria
nº426/2020 que instituiu o NGI (Núcleo de Gestão Integrada) de Teresópolis, centralizando a gestão de cinco
unidades de conservação: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, APA de Petrópolis, APA de Guapimirim, ESEC
da Guanabara e REBIO do Tinguá. Em junho do mesmo ano, o MPF pediu a exclusão da REBIO Tinguá do NGI
de Teresópolis,  mas  a liminar  foi  derrubada na  Justiça.  Como forma de minimizar  os  efeitos  negativos da
mudança de sede, o ICMBIO determinou a contratação temporária de brigadistas que passaram a ocupar a antiga
sede. Essa mudança também foi motivo de vários protestos do grupo Pró-reserva, alegando que a mudança da
sede gera  abandono e o fim da  fiscalização,  já  que  os  analistas  ambientais  que  tem poder de autuação de
infratores passam a ficar lotados na nova sede, a mais de 80 km de distância de Tinguá.
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Palmares – que liga Tinguá ao bairro de Vila de Cava. É comum ver o nome Tinguá associado

extensivamente a toda região em torno do bairro.

A região de Tinguá  possui  um grande número de sítios de produção agrícola, pouco

citados  nos  debates  públicos  sobre  recategorização,  mas  que  vem  ganhando  projeção,

principalmente  através  de  feiras  de  alimentos,  com  a  venda  de produtos  orgânicos  e

agroecológicos.  Formam  “redes”  no  sentido  de  que  constituem diversas  associações

articuladas,  tais  como  Associação  Feira  da  Roça  Nova  Iguaçu  (há  15  anos  com  feiras

regulares na região central da cidade), Associação dos Produtores de Nova Iguaçu, Associação

dos Produtores Rurais do Assentamento Terra Prometida (15 anos), entre Duque de Caxias e

Nova Iguaçu, ligado ao MST, Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de

Janeiro  (ABIO),  dentre  outras.  A  agricultura  familiar  na  região  tem  tido  suas  ações

assessoradas  por  órgãos  como  EMATER-Rio/Nova  Iguaçu  através  do  ASPA

(Acompanhamento  Sistemático  da  Produção  Agrícola)  e  Comissão  Pastoral  da  Terra  –

Baixada Fluminense.

Desde 2004 ocorre em Tinguá a Festa do Aipim. A festa é realizada pela Associação de

Moradores e Amigos de Tinguá (AMAT), originalmente na Praça de Tinguá. Mas entre 2013 e

2015 ganhou  status  de  megaevento,  o  que  foi  bastante  criticado por  alguns  moradores  e

visitantes, pela perda de uma essência da festa (PMNI, 2019).

A  região  teve  significativa  atividade  agrícola  desde  os  tempos  coloniais  até  a

decadência no fim do período imperial. Atravessou os ciclos da cana-de-açúcar, do ouro e do

café, chegando ao auge econômico no século XIX porque a antiga Vila de Iguassu, localizada

no atual bairro de Iguassu Velho, era importante entreposto de comércio entre as Minas Gerais

e a capital Rio de Janeiro. Apesar de receber fluxo intenso de pessoas e mercadorias, as serras

do maciço  de Tinguá mantiveram-se  florestadas,  e  diversos  caminhos  foram abertos  para

atravessá-las com o objetivo de escoamento da produção.

Em Tinguá e  nos  bairros  adjacentes  Vila  de  Cava,  Iguassu Velho,  Jaceruba e  Rio

d’Ouro, construções tombadas pelo IPHAN e INEPAC ilustram a importância econômica da

região durante o período imperial, embora a maioria delas esteja em ruínas. No bairro Iguassu

Velho encontra-se o que restou da antiga Vila de Iguassu, considerada o núcleo fundante do

atual município. Iguassu foi uma próspera freguesia elevada à categoria de Vila em 183326

devido à proeminência de sua produção agrícola e às relações da nobreza local com a Corte

imperial. Por seu porto, no rio Iguassu, passou boa parte da produção vinda do interior, que

26 A mudança de categoria de freguesia para vila em Iguassu é considerada o marco de fundação do atual
município de Nova Iguaçu.
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era transportada por embarcações até a capital,  através  da baía de Guanabara. O Porto de

Iguassu, a Torre sineira da antiga Igreja matriz, o Cemitério dos escravos e a Fazenda São

Bernardino formam um conjunto arquitetônico que  tem sido,  ao longo dos  anos,  um dos

pontos centrais de um clamor coletivo pelo fim do abandono e pela preservação do patrimônio

histórico na cidade.  No ano de 2020, para surpresa de muitos, a prefeitura a Prefeitura de

Nova Iguaçu  iniciou  obras  de  restauração da  Vila,  e  em 2021 anunciou a  finalização  da

primeira etapa.

Projetos para o bairro/região, estigma e futuro

Dois casos emblemáticos

As  particularidades  de  Tinguá  descritas  acima  tem  sido  objetos  de  disputa  de

diferentes  representações  sobre  o  bairro  e  a  região.  Uma das  questões  centrais  que  pude

identificar em campo foi a forma como moradores de ambos os lados da disputa acionam os

componentes históricos, ambientais e sociais como  recursos na construção de uma imagem

positivada para o bairro.

Uma de minhas principais interlocutoras, Ana Cláudia27, me apresentou em detalhes

um pensamento recorrente seu, que considero uma percepção importante, e compartilhada por

muitos com quem conversei, sobre a relação entre os moradores e os de fora. Ela fez parte do

grupo pró-reserva, mas saiu após uma divergência, que não constitui o objeto desta pesquisa,

devido ao recorte temporal adotado (o rompimento ocorreu em meados de 2021).

27  Ver intervenção de Ana Cláudia durante a audiência no capítulo 5.
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Figura 6: reservatório de Rio D’Ouro da CEDAE. 

Fonte: INEPAC

Figura 7: Porto da antiga Vila de Iguassu. Fonte: Blog Ser 

Ambiental Tinguá



Ana me contou que existe um estigma sobre Tinguá, e que isso a incomoda muito. Por

isso,  sempre quis participar de  algo pra Tinguá  que  desse certo, e que acabasse com esse

estigma. A forma fluida e acelerada com que ela contou sobre isso, mostrava que era algo que

a angustiava muito.

De início, estranhei bastante a ideia de um estigma sobre Tinguá. Para mim, e para

amigos meus que moram em regiões mais centrais  da cidade,  o bairro de Tinguá sempre

esteve relacionado a um sentimento de afetividade, possivelmente associado às visitas aos

sítios de lazer da região, comuns na infância de muitos iguaçuanos de camadas sociais baixas

e médias.

Durante nossa conversa, ela teve uma epifania sobre o que considera ser a origem

desse  estigma.  Segundo  Ana,  um  gringo,  dono  de  uma ONG,  desenvolveu  uma vez um

projeto de culinária em Tinguá. Ele chegou com a ideia do projeto pronta:  iria  dar aulas de

culinária às mulheres inscritas e deixaria a estrutura física da ONG, em Tinguá, pra que  as

alunas  formadas tocassem  o  projeto. A  princípio  deu  certo,  porque  muitas  mulheres  que

gostavam de cozinhar aderiram. No entanto, conforme as alunas iam aprendendo, cada uma

foi  desenvolvendo seus próprios  negócios,  atendendo suas  necessidades  urgentes  de  obter

renda, e  abandonando a ideia  inicial  de administrar  a ONG.  A partir  disso,  segundo Ana

Cláudia, esse cara começou a falar que as pessoas de Tinguá não queriam nada, que elas não

levavam as coisas a sério, que nada em Tinguá vai adiante.

Assim como me contou Ana, diversas vezes ouvi pessoas do grupo pró-reserva ou

outros moradores que entrevistei em Tinguá, dizendo que estão “cansadas das coisas virem de

cima pra baixo”.  A própria  Ana Cláudia avalia isso como um estigma criado a partir, mais

uma vez, de alguém de fora que tentou fazer as coisas de cima pra baixo.

Chega  uma ONG,  com um projeto  próprio,  uma  ideia  própria,  de  fora,  e  quer
implantar  aquilo em Tinguá e  não  pergunta nada.  Às vezes  são  até ideias  boas.
Como, por exemplo, a Onda Verde28, que é amada e odiada, mas enfim, tá lá há 30
anos,  tem sua  importância,  uma  vez  entrou  com um projeto  de  fotografia  para
jovens. E deu certo, muita gente aprendeu, tem jovens que até hoje trabalham com o
que aprenderam lá, mas é sempre uma coisa que vem de cima pra baixo, entende?

Ela acredita que é justamente por conta desse viés autoritário que esse tipo de projeto

não  dá  certo.  Segundo  me  contou,  “vem para  Tinguá muita  ideia  de  projeto  envolvendo

artesanato” e temas  similares, o que ela avalia até mesmo como um olhar preconceituoso

sobre a comunidade, ou seja, instituições trazem projetos ligados a capacitação ou a trabalhos

28  Entidade Ambientalista Onda Verde, ONG de direito privado e sem fins lucrativos, instalada em Tinguá
desde  1998.  A ONG e  seu  fundador,  Helio  Vanderlei,  que  hoje  é  Diretor  no  INEA,  são  alvos  de  muitas
controvérsias entre os interlocutores que acompanhei.
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manuais, temáticas em geral associadas a um tipo de público das classes sociais mais baixas,

como operários, donas de casa e jovens sem formação profissional.

Uma das coisas que Ana me contou que guarda com maior rancor, foi de uma vez que

participou com seu marido de um evento relacionado ao bairro, e que uma mulher  de fora

comentou com eles: “Nossa, nem parece que vocês são de Tinguá”. O que parece ter sido dito

como um elogio, foi recebido por eles como um insulto, pois ambos são nascidos e criados

em Tinguá, e avaliaram isso como uma forma de externar uma imagem negativa que se tem

sobre o  morador de Tinguá:  “O que ela  quis dizer  com isso,  né? Que a gente tava bem

vestido, não parecíamos de Tinguá”.

Outra  história  que  me  foi  contada  por  uma  moradora  de  Tinguá,  Maria,  ajuda  a

entender a questão do estigma sobre Tinguá por outro viés. A rua em que Maria mora não é

uma rua  qualquer:  trata-se da  Estrada  Real  do Comércio,  que como me descreveu César

Ribeiro29 ao chegarmos, foi uma estrada aberta à época do Império por mão-de-obra escrava

para trazer o ouro das Minas Gerais. Ou seja, trata-se de um dos Caminhos do Ouro, com

calçamento em enormes pedras típicas do período imperial. Ao longo de toda rua, pequenas

estacas de concreto de cor amarela marcam as redes de dutos subterrâneos da Petrobras que

atravessam Tinguá. Transversais à estrada, são sempre seguidas de uma placa onde se lê a

instrução de não fazer escavações. No trecho em que Maria mora, basta atravessar a rua para

se deparar com um afluente do rio Iguaçu.

É nos contando sobre a falta de água e de tratamento de esgoto que Maria aponta para

o rio, lamentando que com a água tão próxima lhe falte “água na torneira”. Ela me chama

junto a uma torneira para comprovar o que diz e conta que é com um vizinho que consegue

água quando lhe falta, através de um poço artesiano. A casa de Maria fica na comunidade da

Biquinha, que leva esse nome pela existência de uma  bica  onde os moradores vão buscar

água.

Na frente da casa de Maria ficamos por um longo tempo, ouvindo as histórias que

contava sobre falta d’água e sobre antigas promessas de antigos prefeitos. Conta-nos ela que

uma vez recebeu um amigo do filho que vinha do Paraná, e que ele ficaria por uma semana

em sua casa. Na semana em que o rapaz chegou, “fecharam a água”. Maria parecia reviver

29  César é um dos integrantes do grupo pró-REBIO que me acompanhava na coleta de assinaturas: um morador
de Tinguá que fazia questão de falar da história dos lugares pelos quais passávamos no bairro.
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aquela semana ao me contar, um tanto angustiada, o que sentiu: “Sabe o que é você hospedar

uma pessoa em casa e não ter água pra receber a pessoa direito?”

É irônico que a grandiosidade associada à construções imperiais como a Estrada do

Comércio e a rede de água que abastece a capital seja uma constituinte da  memória e da

identidade de Tinguá, presente nos discursos dos moradores, ao mesmo tempo que a iminente

simplicidade  de  se  levar  “água  às  torneiras”  do  bairro  integre  o  sentimento  de  injustiça

relatado pela população. Ao mesmo tempo que se orgulham de fornecer água para a capital,

numa espécie de altivez, muitos moradores de Tinguá se envergonham de não poder fornecer

água para os seus – para visitas, por exemplo. Aqui cabe relembrar o momento em que Maria

me oferece água, tranquilizando quanto à oferta disponível.

Esse caso me faz pensar em Ana Cláudia,  que apesar do rancor demonstrado pela

estigmatização sofrida, tem vontade de participar de um projeto “que dê certo” como forma de

contradizer  o estigma identificado por ela.  A noção de estigma  está  portanto,  associada à

construção  das  identidades  e  das  formas  de  mobilização  comunitárias  dos  moradores  de

Tinguá dos quais me aproximei.

Acima desse, um outro estigma se abate sobre os moradores de toda região da Baixada

Fluminense, sobre o qual falarei a seguir.

Baixada Verde

Em 2017, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Turismo,

deu início a um programa de gestão do turismo no estado, orientado pelo Plano Nacional de

Turismo. A reabertura do debate sobre a recategorização de Tinguá insere-se no contexto de

criação, nesse mesmo ano, de uma nova região turística no estado, correspondente à Baixada

Fluminense,  que  recebe  o  nome  de  Baixada  Verde,  como  forma  de  reverter  no  plano

discursivo as valorações negativas historicamente associadas à região e atrair investimentos

públicos e privados:

[…] No início do ano de 2017, encontrava-se em processo de amadurecimento uma
série de articulações entre representantes de secretarias municipais, empresários e
entidades  de  classe  ligadas,  de  forma  direta  ou  indireta,  ao  Turismo  dos  10
municípios  que  compunham a  então  ‘região  turística  Baixada  Fluminense’.  Este
grupo tinha como objetivo a definição de estratégias  para o desenvolvimento do
setor na região e convencimento de instâncias superiores do potencial turístico da
Baixada. O processo de mobilização regional, iniciado em 2017, amadureceu e os
seus participantes criaram o Fórum de Turismo da Baixada Verde. […] Uma das
primeiras ações deste grupo foi deliberar pela mudança de nome da região turística
de Baixada Fluminense para Baixada Verde; uma aposta discursiva para reverter a
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imagem negativa associada à Baixada Fluminense, lançando mão de uma inegável
riqueza natural presente neste território. Assim, acreditou-se que a mudança de nome
seria benéfica para destacar as qualidades da região e buscaria desviar a atenção do
estigma de  degradação  socioespacial,  desordem urbana,  violência  e  pobreza  que
afasta o turista e gera baixa estima nos moradores. (CATRAMBY et. al., 2020, p. 4)

De acordo com as notícias e registros das reuniões a que tive acesso, essa mudança

representou a consolidação de um novo tratamento das autoridades públicas  estaduais em

relação ao turismo na região. A criação do Fórum de Turismo Baixada Verde reuniu diferentes

agentes do governo e da sociedade civil, tais como representantes de secretarias municipais,

núcleos  de  pesquisa  de universidades,  empresários  e  entidades  de  classe  ligadas  ao  setor

turístico, desencadeando articulações de forças em prol do fomento ao turismo na Baixada.

A partir de buscas em sites  de notícias e redes sociais como o Facebook30, enumerei

diversas  mobilizações  pregressas  ao  momento  da  pesquisa,  em  que  pude  perceber  a

recorrência de termos que expressam uma ideia de valorização da Baixada enquanto destino

turístico e região de importância ambiental, aliados a certa expectativa em relação ao futuro

da região.

O  Baixada  Verde,  portanto,  nasce  como  uma  política  pública  de  turismo,  cuja

visibilidade é impulsionada por uma estratégia semântica que trata da ressignificação de um

estigma regional, a partir da alteração não do significado, mas do significante. A partir do

Conselho de Turismo da Baixada Verde – instância de governança regional criada em 2017, se

desdobra  em mobilização,  com  diversas  entidades  associadas  em rede,  sob  o  formato  de

Fórum.

30  O Facebook é um site de relacionamentos online fundado em 2004. Atualmente é a maior rede social virtual
do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos.
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3. Mobilizações públicas, ações nos bastidores e redes em disputa

Vivendo em Nova Iguaçu, ao longo dos anos conheci alguns profissionais do campo

ambiental ao frequentar o Parque Natural do município (PNMNI) e participar de atividades

voluntárias. Em 2019, uma dessas pessoas me enviou através do Facebook31 um convite para

curtir a  página “Parque Nacional  do Tinguá:  eu  apoio”.  Criada em 2017 com autoria  do

Instituto  Ecopreservar  (INSTITUTO  ECOPRESERVAR,  2017),  a  página  apresenta  uma

campanha  pela  transformação  da  Reserva  Biológica  do  Tinguá  em parque  nacional,  com

postagens periódicas sobre temas relacionados a meio ambiente e ecoturismo. Com o anúncio

da audiência pública sobre a recategorização da REBIO Tinguá – que também recebi por

Facebook, voltei a visitar a página, constatando o encadeamento de ações de mobilização em

torno do tema, com capacidade de alcançar um público significativo32.

Relatório Técnico

Com efeito, os criadores da página são autores de um relatório técnico (SANTOS;

WARRAK, 2019), entregue junto à abertura de, pelo menos, dois processos: um no Ministério

do Meio Ambiente (ver ANEXOS A e B) e outro na Prefeitura de Nova Iguaçu (ver ANEXOS

C e D),  entre março e abril  de 2019. O relatório apresenta um estudo preliminar sobre a

Unidade e solicita avaliação da possibilidade de recategorização. Os autores, Alexandre Luís

Belchior dos Santos, Abdalla Assad Warrak e Walace da Cruz Eker, são integrantes de uma

ONG do município, o Instituto Ecopreservar. Tive acesso ao conteúdo desse relatório através

de uma publicação que a ONG fez em sua página no Facebook, em modo público33, dias antes

da audiência de agosto na Praça de Tinguá (ver ANEXO E).

NÓS  APOIAMOS  A  RECATEGORIZAÇÃO  DA  REBIO  TINGUÁ  PARA
PARQUE  NACIONAL.  ISSO  NÃO  É  POLÍTICA  PARTIDÁRIA  E  NEM
IDEOLÓGICA,  MAS  SIM  POLÍTICA  PÚBLICA  DE  DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL.

Alinhado com o desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno da
Unidade  de  Conservação  e  fomentando  Políticas  Públicas  aos  Órgãos
Governamentais na proposta de soluções justas na Regularização Fundiária junto ao
Futuro  Parque  Nacional  do  Tinguá,  o  Instituto  Ecopreservar  participou  na

31  Rede social criada em 2004 e hospedada no sítio online <www.facebook.com>. Entre as possibilidades de
interação estão as opções de postar, curtir e compartilhar diversos conteúdos de texto, imagem e vídeo.
32  Até minha última visita (26 de agosto de 2021), a página somava 3.940 seguidores (seguidores são pessoas
que se inscrevem através de seu perfil online para receber as publicações de uma página).
33  Ao  realizar  uma  publicação no Facebook,  é possível  definir o modo de privacidade da publicação. Ao
selecionar o modo “público”, qualquer pessoa, cadastrada ou não no Facebook, poderá visualizá-la.
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Elaboração do Relatório de Estudo Técnico: Recategorização da Reserva Biológica
do Tinguá para Parque Nacional.

Hoje, expomos à sociedade nosso trabalho técnico, a fim de que vocês conheçam a
verdade real dos fatos e se conscientizem de que Parque Nacional é a Unidade de
Conservação de Proteção Integral mais adequada à sua Preservação e Conservação e
para a nossa sobrevivência enquanto morador, usuário e/ou trabalhador da região.

Processo CTUR

Em paralelo, o deputado federal Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP/RJ), o Dr. Luizinho,

encaminhava em maio de 2019 o requerimento nº 49/2019 (ver ANEXO F) à Comissão de

Turismo da Câmara dos Deputados – CTUR, a  qual  integrava à época como suplente.  O

documento tem data de abril do mesmo ano e requer a realização de audiência pública para

verificar a possibilidade de recategorização da UC (TEIXEIRA JR., 2019, p.1).

No dia 4 de abril de 2019, Dr. Luizinho postou o seguinte em sua página do Facebook:

A Reserva de Tinguá é um dos patrimônios de Nova Iguaçu e do Rio de Janeiro.
Hoje eu recebi o secretário municipal de Meio Ambiente de NI Fernando Cid, o
subsecretário  Hélio  Vanderlei  e  do  Thiago  Pereira  (sic).  Eles  apresentaram  um
projeto para que a Reserva seja transformada em um Parque Municipal e queremos
ajudar  nisso.  Diferente  do  que  muitos  acreditam,  dá  pra  fomentar  o  turismo na
região promovendo o crescimento e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente.
Vamos olhar esse projeto com todo cuidado que Tinguá e Nova Iguaçu merecem.
#BoraTrabalhar #NovaIguaçu #Turismo #MeioAmbiente

No dia 12 de junho subsequente, a CTUR, em reunião deliberativa ordinária, aprovou

o requerimento, com inclusão, pelo Dr. Luizinho, dos convidados: Dr. Júlio José de Araújo

Jr.34, procurador da República na área de abrangência da Reserva; Carlos Erane Queiroz de

Aguiar, membro do Conselho da REBIO Tinguá35; e Leonardo Gomes da Silva, presidente da

Associação dos Moradores e Amigos de Tinguá. A Comissão marcou a audiência pública para

o dia 4 de setembro, tendo como convidados, além dos já citados, o prefeito de Nova Iguaçu,

Rogério Lisboa; Gustavo Wanderley Tomzhinski, chefe do Parque Nacional de Itatiaia; Carlos

Alberto  Ribeiro  da  Silva,  o  Carlinhos BNH36,  vereador  do município  de  Nova Iguaçu;  e

34  No momento da pesquisa, procurador da República. No momento da escrita do presente texto, doutorando
em Direito Público pela UERJ. Mestre em Direito Público pela mesma instituição. Especialista em Política e
Sociedade pelo IESP/UERJ. Graduação em Direito pela USP. Realiza pesquisas com ênfase em direitos humanos
(informações do portal <lattes.cnpq.br>).
35  Integra o CONREBIO como representante da Indústria Condor de Adrianópolis e da FIRJAN; empresário do
setor de materiais de defesa e segurança. Diretor-presidente da CONDOR S/A Indústria Química, especializada
na produção de armas não-letais, e atuante em diversas entidades ligadas ao setor. Atualmente é presidente do
Conselho Empresarial de Defesa e Segurança Pública da FIRJAN e diretor-presidente do Sindicato Nacional das
Indústrias de Materiais de Defesa – SIMDE.
36  Carlos Alberto Ribeiro da Silva, o Carlinhos BNH, vereador de Nova Iguaçu, foi candidato pelo PTC eleito
no pleito de 2016, quando concorreu pela primeira vez, alcançando 3.079 votos. Reeleito em 2020 pelo PP com
7.640 votos, tendo sido o 5º vereador mais votado da cidade. Nascido no Rio de Janeiro em 1977, é morador da
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Marcos de Castro Simanovick, diretor de criação e manejo de Unidades de Conservação do

ICMBIO.

Em 17 de junho de 2019, cinco dias após essa reunião, a página “Parque Nacional do

Tinguá:  eu  apoio”  postou uma imagem com a seguinte  inscrição:  “Reserva  Biológica  ou

Parque Nacional? Audiência pública a ser realizada na comunidade de Tinguá debaterá o

tema! Mais informações em breve!”, com a legenda: “A SOCIEDADE DO ENTORNO DE

TINGUÁ  TEM  O  DIREITO  DE  DEBATER!  OS  MORADORES  MERECEM  SER

OUVIDOS!”.

O  deputado  Dr.  Luizinho  também  publicou  em  seu  perfil  oficial  o  registro  de

encontros  com  o  ministro  do  turismo  à  época,  Marcelo  Álvaro  Antônio  e  o  secretário

municipal de Turismo do Rio de Janeiro, Paulo Jobim.

No dia  21  de  junho  subsequente,  a  ONG Baía  Viva  anunciou  em sua  página  do

Facebook a realização de um evento, no Centro do Rio de Janeiro, de oposição à proposta de

recategorização, denominado “Encontro de ecologistas e pesquisadores em defesa da Reserva

Biológica do Tinguá” (ver ANEXO G). Segundo a postagem, o evento foi organizado pela

própria ONG para acontecer na sede da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, na sala da

Associação dos Servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Fundo Rio -

ASFUNRIO. Uma matéria do jornal eletrônico “Diário do Rio” divulgou o encontro e uma

declaração do fundador do Baía Viva, Sérgio Ricardo, em que afirma:

A tentativa de recategorização da REBIO Tinguá está  ocorrendo às  pressas,  sem
qualquer  participação  da  sociedade  civil  e  das  universidades  que  tem  diversos
estudos nesta região. Há uma completa falta de transparência e de publicidade, neste
processo em curso na Câmara dos Deputados que conta com o apoio de parte das
oligarquias políticas mais atrasadas da Baixada. O desenvolvimento socioeconômico
desta região no presente e no futuro depende da manutenção da floresta do Tinguá e
dos seus mananciais hídricos que asseguram as condições climáticas dos municípios
da Baixada reduzindo as ‘ilhas de calor’; além de sua relevância estratégica para o
abastecimento público numa região marcada historicamente pela desigualdade de
acesso ao direito à água e ao saneamento básico para as populações de baixa renda.
(LUCENA, 2019)

A  manifestação  pública de  Sérgio  Ricardo  marca,  portanto,  um  posicionamento

contrário à recategorização da REBIO, reiterado por ele no mês seguinte, na audiência pública

de Tinguá.  Ao denunciar em sua fala a falta de  rigor técnico,  transparência e  participação

Cidade de Nova Iguaçu há 40 anos, foi militar da Aeronáutica por quatro anos, sendo da Polícia Militar há 16
anos.  Fonte:  CMNI.  Disponível  em:  <www.cmni.rj.gov.br/>.  Acesso  em  17  mar.  2021.  A sigla  BNH  faz
referência a um bairro do município de Mesquita (emancipado de Nova Iguaçu em 1999), cujos prédios foram
construídos com recursos do Banco Nacional da Habitação (BNH).
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social, ele desloca a discussão sobre a recategorização do antagonismo entre parque e reserva,

focando  na  forma  como o  processo  está  sendo conduzido.  Também fica  claro  no  trecho

reproduzido a  disputa  pelos  sentidos  de  desenvolvimento  socioeconômico e  do  futuro  da

região.  Esse posicionamento se relaciona à postura da ONG de pressionar o poder público

para ouvir as demandas da população local, como veremos mais adiante.

Após a audiência na Praça de Tinguá, o deputado Dr. Luizinho convocou um segundo

grupo de pessoas, conforme havia se comprometido, na ocasião, a fazer. Durante o evento, os

ambientalistas da ONG Baía Viva haviam questionado a listagem de convidados da audiência

em Brasília, afirmando ter sido composta apenas por pessoas favoráveis à recategorização. O

deputado então assumiu o compromisso de ouvir os dois lados (“Não precisa achar que a

gente vai conduzir qualquer coisa com discriminação”) e convidou o ambientalista Ricardo

Portugal  para  estar  presente  em  Brasília,  assim  como  outras  pessoas  contrárias  à

recategorização. Dessa forma, a relação dos presentes na audiência de setembro incluiu, além

de parlamentares, os seguintes participantes: César Ribeiro (morador de Tinguá, contrário à

recategorização), Ana Cláudia Fernandes (moradora de Tinguá, contrária à recategorização),

Anderson Benac (integrante da ONG Rio Ambiental,  contrário à recategorização),  Miguel

Ribeiro (da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu – FENIG) e Ricardo Portugal

(da ONG Baía Viva). Este último integrou a mesa junto ao deputado Dr. Luizinho, o prefeito

Rogério Lisboa, o secretário Fernando Gomes Cid (SEMADETUR), e o vereador Carlinhos

BNH37.  Compunham  o  grupo  de  parlamentares  presentes,  a  deputada  Talíria  Petrone

(PSOL/RJ) e os deputados Glauber Braga (PSOL/RJ), Lourival Gomes (PSL/RJ) e Gelson

Azevedo (PL/RJ).

O  diretor-presidente  do  Instituto  Ecopreservar,  Carlos  Domingos  de  Lacerda,  não

esteve presente na audiência de Brasília, tendo discursado apenas no evento em Tinguá. Não

houve nenhum integrante do Instituto, autor do relatório ou do processo, presente em Brasília,

e a plenária teve maioria de opositores à recategorização. O relatório e o processo aberto não

foram citados. No entanto, diversas vezes, o deputado Luizinho e as autoridades municipais

presentes fizeram referências indiretas ao documento e ao processo aberto na SEMADETUR:

“uma proposta que chegou até nós” e “estudos preliminares” que indicariam a “possibilidade

de conversão de 5% da área da Reserva em Parque Nacional”.

37  Idem nota 36.
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O Prefeito Rogério Lisboa e o deputado Dr. Luizinho se colocaram como mediadores

do  debate,  afirmando  que  não  possuíam  “lado”  definido.  O  secretário  Fernando  Cid  se

colocou a favor da recategorização, e defendeu que a maioria das pessoas envolvidas não tem

opinião formada,  sendo necessário o debate para esclarecer melhor  as diferenças  entre  as

categorias. Segundo ele, 

Esse  tema  [...]  dividiu  a  cidade  lá  em três  grupos,  né:  um grupo  pequeno  que
defende a reserva; outro grupo pequeno – também pequeno – que defende parque; e
um grupo amplo e grande que não tem opinião formada. Eu diria até que a maioria
não sabe sequer distinguir a diferença entre (uma) reserva e um parque, seja ele
nacional ou municipal. Por isso que esses debates são importantes, e é importante
que eles sejam elucidativos e que sejam didáticos, amplos, como tem sido feito, e
também honestos, pra que as pessoas que tem dúvida possam firmar sua posição em
relação ao modelo de proteção que iremos adotar pr’aquele território.

[…] Eu diria que, inicialmente, que não existe, nesse debate, protetores e algozes da
floresta, porque tanto quem defende parque nacional quanto quem defende a reserva
tem por objetivo a preservação e a conservação do ambiente e do território.

[…] nós precisamos responder a duas perguntas. Inicialmente, se a presença humana
é  incompatível  com  a  preservação.  E  a  segunda  pergunta  é:  se  realmente  a
recategorização, a transformação da reserva biológica no Parque Nacional do Tinguá
servirá como um instrumento pra impulsionar o turismo como atividade econômica
na região. Porque se nós acharmos, chegarmos à conclusão de que é incompatível
presença humana com preservação e de que a reserva não vai fomentar o turismo,
nós  precisamos  parar  o  debate  e  encerrar.  E  aí  vai  exigir  realmente  modelo  de
reserva.

O secretário busca,  portanto,  focar o debate na questão da preservação, da mesma

forma que, como demonstro no capítulo 5, o deputado fez na audiência de Tinguá. À medida

que o objeto da disputa é interpretado, restritamente, como a questão ambiental, e ambos os

lados entendem que não se trata  de uma disputa entre  protetores  e algozes  da floresta,  a

disputa se esvazia, perdendo a multiplicidade de questões que são comumente postas em jogo,

como os tipos de desenvolvimento e de  futuro  que estão em disputa: um desenvolvimento

“sustentável”  baseado  nas  decisões  da  comunidade  ou  um  desenvolvimento  ditado  pelo

capital financeiro.

Os  discursos  que  advogam  em  favor  da  transformação  da  Reserva  Biológica  em

Parque Nacional de Tinguá aludem à ideia de desenvolvimento socioeconômico e reivindicam

a criação de empregos através do turismo. Alegam que a categoria reserva impede a efetiva

preservação da floresta porque afasta a população local de conhecer sua própria história e de

ser  aliada  na  preservação:  defendem  que  é  preciso  “conhecer  para  preservar”  e  “gerar

pertencimento”.  Há também muito questionamento a  certo caráter  cientificista  do modelo

reserva, que ficaria restrita a poucos privilegiados, enquanto a população é impedida de entrar.

Outro argumento a favor do parque é o de que entre reserva e parque “não há diferença no
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sentido da conservação e da preservação”,  pois ambas são categorias de proteção integral

(conforme consta na Lei nº 9.985/00), com a crítica à ideia de que o meio ambiente deve ficar

apartado do ser humano: “não é só pro sapo pulga”38 em referência a uma espécie de sapo

descoberta por pesquisadores da REBIO Tinguá e muito citada nesses debates.

Entre os que defendem a continuidade da Reserva, o argumento mais recorrente é o de

que  a  área  deve  permanecer  “intocada”,  com  especial  ênfase  à  importância  da  sua

biodiversidade e à necessidade de garantir água limpa para abastecimento. Alegam que as

melhorias  para  o  bairro  não dependem da  recategorização,  mas  de  vontade  política  para

investir no entorno da Reserva, utilizar localmente os recursos do ICMS verde e de royalties

que  o  município  recebe,  incentivar  o  turismo na  zona de  amortecimento  e  nas  Áreas  de

Proteção Ambiental estaduais e municipais adjacentes e nas obras de urbanização do bairro:

“o poder público precisa fazer o dever de casa” (fala de Sérgio Ricardo). Os discursos dão

ênfase  às  reivindicações  por  abastecimento  de  água  e  saneamento,  políticas  de  saúde,

educação e mobilidade urbana, trabalho e emprego para os moradores do entorno da Reserva.

Também defendem que não se pode colocar o viés “econômico na frente do ambiental” (fala

do procurador do MPF Júlio José Araújo).

Portanto, há entre as duas visões de conservação uma diferença básica no que se refere

ao papel do poder público. Enquanto os argumentos pró-parque indicam o entendimento do

poder  público  como  incentivador  e  articulador  de  redes  de  interesse  econômico  que

demandam transformações na legislação para que possam operar, e assim trazer “a reboque”

melhorias  e  políticas  públicas,  os  argumentos  pró-reserva defendem  que  cabe  ao  poder

público o papel de promover direitos básicos, através de políticas públicas, e à população o

papel de exigir o cumprimento da lei.

A rede pró-reserva

O grupo Pró-reserva,  do  qual  me  aproximei,  foi  formado com pessoas  ligadas  ao

campo político de esquerda, ONGs, movimentos sociais, moradores de Tinguá e adjacências,

pesquisadores,  gestores  e  ex-gestores  da  Reserva  (incluindo  o  chefe  da  UC  naquele

momento). Muitos são herdeiros dos movimentos sociais populares dos anos 80, movimentos

sindicais, Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica,  que tiveram grande força na

Baixada Fluminense. O grupo teve desde o início uma ação predominantemente reativa e de

38  Fala de Elisângela Monforte na audiência pública de Tinguá.
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denúncia, em estreita relação com o Ministério Público Federal e com apoio da Paróquia de

N. S. da Conceição, em Tinguá, onde aconteciam as reuniões do grupo. Alguns eram filiados a

partido, todos de esquerda (PT, PCdoB, PSOL, REDE), e alguns tendo inclusive já tentado,

sem sucesso, se eleger. Outros, ligados a comitês de Bacia, Conselhos, como o da REBIO

Tinguá, e um integrante do Conselho de Meio Ambiente de Nova Iguaçu. Apesar de atuarem

em  rede  foram  identificados  posteriormente  por  alguns  egressos  como  um  “grupo  mais

fechado” e menos aberto ao diálogo.

A inclinação ao campo de esquerda se refletia não só nas afiliações aos partidos e às

posições tomadas, mas também em muitas práticas que observei no grupo, como mobilizações

em formato de abaixo-assinado, notas de repúdio e atos de protesto no espaço público. Outra

prática comum era, durante as reuniões, surgirem termos do jargão político, como “questão de

ordem” e “tempo de fala”. O mesmo se dava no grupo de whatsapp, onde as decisões eram

tomadas através de votação.

1. Sérgio Ricardo (PSOL), ONG Baía Viva
2. Ricardo Portugal, ONG Baía Viva (filiado ao PT)
3. José Miguel (Comitê Rebio / Comitê Baía de Guanabara)
4. Maria Augusta, ONG Rio Ambiental (Comitê de Bacias da Baía de Guanabara)
5. Anderson Benac (PSOL), ONG Rio Ambiental
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A forma como retrato as redes é esquemática, para fins de mapeamento de atores e

relações. No entanto, o tamanho dos círculos busca expressar, também esquematicamente, a

influência que cada ator tinha em se tratando da disputa em torno da REBIO Tinguá.

Note-se que estabeleço uma diferença entre rede pró-reserva e grupo pró-reserva, este

último constituído pelos participantes conectados pelo grupo de whatsapp.  Já a rede integra

todos  aqueles  que  se  colocaram  no  período  estudado,  como  contrários  à  proposta  de

recategorização. A composição das redes de forma alguma é homogênea, e em alguns casos

isso  fica  bastante  explícito.  Por  exemplo,  um dos  atores  mapeados  na  rede  pró-reserva,

Gilvoneick, tem orientação contrária à recategorização, e nos eventos analisados esteve no

mesmo lado do grupo pró-reserva. No entanto, ele não faz parte do grupo pró-reserva e nem

sequer tem a simpatia de alguns membros do grupo, que apesar respeitarem seu trabalho como

comunicador, são totalmente opostos à sua orientação de direita.

O grupo pró-REBIO teve um tipo de atuação em grande medida reativa às ações da

rede pró-parque, como será mostrado no próximo capítulo. Um caso representativo da disputa

que se deu no plano simbólico foi a concessão da Ordem do Mérito Comendador Soares ao

ambientalista Ricardo Portugal pelo vereador Cacau na Câmara de Municipal de Nova Iguaçu

em outubro de 2019. O prêmio é dado a personalidades de destaque em seu campo de atuação

e  que  contribuíram  para  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  cultural  do  município

iguaçuano. A condecoração representou um recurso simbólico importante para o grupo, por

reconhecer o ativismo ecológico de Portugal de 30 anos em defesa da Reserva Biológica do

Tinguá. Condecoração semelhante (Prêmio Mérito ambiental) havia sido dada meses antes ao

integrante da rede pró-parque, Carlos Lacerda, pelo vereador Camu.

Cabe pontuar alguns eventos que tiveram influência sobre o rumo dos acontecimentos

no grupo. O primeiro deles foi o arquivamento do processo de solicitação da recategorização

junto  à  Comissão  de  Turismo da  Câmara  dos  deputados.  Isso  foi  feito  por  iniciativa  do

deputado Dr. Luizinho após a audiência de setembro em Brasília. O segundo foi a adesão do

prefeito de Nova Iguaçu ao abaixo-assinado de oposição à mudança de categoria da UC, em

dezembro de 2019, que gerou grande empolgação de alguns membros do grupo, mas também

contribuiu para desviar  o foco da atenção da questão sobre a recategorização para outros

assuntos, como a mudança da sede da UC para Teresópolis39 com a criação do NGI, e a crise

da geosmina. Ao final de 2019, uma crise hídrica se instaurou na Região Metropolitana do Rio

de Janeiro devido à contaminação do rio Guandu, e mobilizou o grupo para o tema da crise, e

39  Ver nota 25, p.20
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para  a  promessa  de  concessão  dos  serviços  de  saneamento  básico  no  estado.  Por  fim,  a

pandemia de COVID-19, que chega ao Brasil em março de 2020, interrompe por completo as

ações do grupo durante um bom tempo. A crise mundial, causada pelo chamado “coronavírus”

impôs limites ao convívio social em todo o planeta durante os anos de 2020 e 2021.
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A rede pró-parque

De outro lado, os atores pró-parque tem tido um esquema de atuação em rede que não

era  visível nem citada nos eventos públicos sobre a  recategorização, ficando nos bastidores.

Porém podia ser constatada ao perseguir as diversas formas de mobilização, como páginas no

Facebook, caminhadas turísticas, conferências de turismo, seminários acadêmicos, conselhos

gestores, projetos da Sociedade Civil, além da relação estreita com os poderes executivo e

legislativo.

1. Fernando Cid, secretário da SEMADETUR (Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento
Econômico e Turismo de Nova Iguaçu)

2. Dr. Luizinho, deputado federal (PP), integrante da Comissão de Turismo da Câmara (CTUR) com mandato
de 2019 a 2023.

3. Observatório de Turismo e Lazer da Região Turística Baixada Verde OBSERVATUR/UFRRJ, núcleo de
pesquisas do curso de turismo da Universidade Rural – Campus Nova Iguaçu.

4. Helio Vanderlei, subsecretário de Meio Ambiente à época (fundador da ONG Onda Verde e atualmente
diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do INEA)

5. Secretaria Estadual de Turismo – SETUR

6. Carlos Lacerda (Instituto Ecopreservar)

7. Alexandre Belchior (Instituto Ecopreservar)

8. ONG Onda Verde

9. Associação de Moradores e Amigos de Tinguá – AMAT
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O deputado Dr. Luizinho, que esteve no centro das negociações e realizou algumas das

ações centrais para abrir o debate. Sua posição na rede é peculiar, pois se nos bastidores foi o

responsável pela abertura de um processo burocrático como um dos primeiros passos para a

mudança de categoria na legislação, e realizou articulações com diversos atores políticos,

como  ministros  e  secretários,  na  cena  pública  apresentou-se  como  desprovido  de  lados,

alguém que “veio para ouvir”. De fato, esse papel foi cumprido por ele, que pode estar de

frente aos principais atores na estrutura de modo a entender a disputa,  para a tomada de

decisões.  Ao  fim  da  audiência  em  Brasília,  assumiu  o  compromisso  de  não  “apresentar

nenhum tipo de projeto” dentro de um prazo de dois anos e completou:

Despertar uma discussão sobre a importância do que é a Reserva tira todos nós de
uma zona de conforto. Inclusive vocês, defensores da Reserva há tantos anos, e tanto
os  defensores  da  recategorização,  também.  Essa  discussão  traz  a  Tinguá  um
protagonismo. Que ela tem que ter, porque ela significa o principal bioma do estado
do Rio de Janeiro. Então a gente tá trazendo para cá, trouxemos a Nova Iguaçu,
colocamos essa Reserva onde ela tem que estar. Como assunto prioritário.

Outras  mobilizações  que mapeei  foram: postagens da  página  “Parque Nacional  do

Tinguá: eu apoio”; nas páginas relacionadas, ligadas a grupos de mobilização próximos, como

a campanha Daqui pra frente Baixada Fluminense; em eventos relacionados a turismo, como

as Conferências de Turismo da SETUR; as chamadas para o evento “Caminhada da Lua”

organizado pelo Instituto Ecopreservar com apoio da SEMADETUR através do Projeto Sala

Verde; O Relatório de atividades da SEMADETUR de 2017, disponível no site da prefeitura,

que indica o debate da recategorização como uma das ações promovidas pela Prefeitura.

Iniciamos o debate sobre transformar a Reserva Biológica do Tinguá num Parque
Nacional, de forma a permitir a visitação, sem abrir mão dos preceitos relacionados
à  conservação  e  preservação  ambiental.  Estamos  ouvindo  pessoas,  empresas  e
instituições da região, além das Prefeituras, sobre a proposta. Até o fim de 2018,
iremos  apresentar  um  documento  –  relatório  do  trabalho  de  pesquisa.
(PMNI/SEMADETUR, 2017) 

Cabe refletir sobre a dinâmica de atuação das redes. No mesmo ano em que a Baixada

Verde é discutida no âmbito da gestão estadual, a página “Parque Nacional do Tinguá: eu

apoio” surge, e a prefeitura de Nova Iguaçu anuncia “iniciamos o debate sobre transformar a

Reserva Biológica do Tinguá num Parque Nacional”, ainda que a gestão da reserva seja de

âmbito federal. A prefeitura também anuncia a elaboração de um relatório de pesquisa a ser

apresentado no fim de 2018. Em janeiro de 2019, um relatório é elaborado pelo Instituto

Ecopreservar, encaminhado no início de fevereiro ao ministro do meio ambiente, e em abril, à

prefeitura de Nova Iguaçu (ANEXOS B, C e D). O relatório é tornado público quatro meses

depois, às vésperas da audiência em Tinguá (ANEXO E).
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4. (Re)abrindo o debate: a audiência na Praça de Tinguá

Enquanto uma moradora tira foto com o prefeito, o deputado Dr. Luizinho40 sobe ao

tablado com o microfone em mãos e, de pé ao centro da mesa, se apresenta, convidando todos

a  se  aproximarem para  dar  início  à  audiência.  Sua  fala  é  firme  e  clara,  e  lhe  garante  o

comando da cena enquanto as pessoas se acomodam na plateia.

O local do evento é uma grande tenda montada na praça central do bairro. Ela abriga a

mesa principal e cadeiras para o público enfileiradas e dispostas em semicírculo. Acima da

mesa me chama atenção uma faixa impressa onde se lê “Vamos debater o futuro de Tinguá”.

Junto à frase, a logomarca do referido deputado e, embaixo, a chamada “Audiência pública na

Praça de Tinguá”, com dia e horário. Perto dali, entre duas árvores, há uma faixa com os

dizeres: “Reserva Biológica de Tinguá sempre: Patrimônio da Humanidade” e, abaixo dessa,

uma outra onde se lê: “Parque Nacional do Tinguá: eu apoio”.

Em volta da mesa circula bastante gente, incluindo alguns fotógrafos. Cada pessoa que

o deputado convida vai integrando a mesa, ainda com algum burburinho ao fundo. Sempre

usando  o  pronome  “nós”,  ele  explica  terem convocado  a  população  para  uma  audiência

pública sobre o futuro de Tinguá. Chama à mesa o prefeito41, que o cumprimenta com um

aperto de mão, um rápido abraço, e se posiciona a seu lado. O burburinho persiste e a plateia

não aplaude. Em seguida, convida um vereador local como representante – nas palavras dele

– de um segundo poder: o legislativo. Algumas pessoas batem palmas e o parlamentar orienta

o vereador a sentar-se ao seu lado.

O deputado passa então a explicar o motivo da audiência: atender à reivindicação de

algumas pessoas que os procuraram42 através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de

Nova Iguaçu e de alguns  moradores para falar sobre Tinguá. Enquanto isso, um conhecido

ambientalista do município termina de conversar com seu colega de ONG e dirige-se ao canto

da mesa com alguns papéis. Ele dá um toque no braço do prefeito, que se vira e lhe aperta a

mão, recebendo de pronto algumas das folhas, e botando seus óculos em sinal de interesse. Ao

40 Luiz Antonio de Souza Teixeira Jr.,  o  Dr.  Luizinho.  Médico,  nascido em Nova Iguaçu em 1973. Eleito
deputado federal pelo PP/RJ com 103.745 votos. Mandato: 2019-2023. Fonte: Câmara dos deputados.
41  Rogério Lisboa, advogado, prefeito do município de Nova Iguaçu no mandato 2017-2020 pelo PR (atual PL)
com 63,91% dos votos válidos, derrotando o então prefeito Nelson Bornier no segundo turno. Reeleito em 2020
pelo PP, no primeiro turno, com 62,10% dos votos válidos contra 13,86% de Max Lemos do PSDB. Passou pelos
partidos PDT (1990-1996),  PFL (1997-2007),  DEM (2007-2013),  PR/PL (2013-2020) e  PP (2020-presente).
Nascido no município de Nova Iguaçu em 1967.
42  Note-se que ele fala  em nome  do governo municipal,  indicando o pertencimento de todos a um grupo
comum.
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perceber a distração do prefeito, o deputado vai refreando suavemente sua fala, em sinal de

reprovação, e quando a conversa cessa, segue em seu discurso:

Desde que a gente fez essa proposição43, a gente tá diariamente encontrando pessoas
que não conseguem entender se existe um projeto de modificação... se existe um
projeto de preservação da Reserva...

Então ele  anuncia três esclarecimentos  que gostaria  de fazer:  como a reunião será

conduzida, o seu objetivo e o “compromisso número um”:

O nosso  compromisso  número  um é  a  preservação  da  Reserva  e  da  floresta  de
Tinguá – esse é o compromisso número um. Acho que isso aqui é causa comum pra
todos. Pra que a gente mantenha essa preservação, existem correntes que defendem
que a Reserva continue da forma que tá, sendo conduzida da mesma maneira pelos
órgãos federais, esses atuais órgãos. Existem pessoas que defendem a transformação
de um trecho dela,  talvez cinco por cento,  dois e  meio,  em Parque Nacional  de
Tinguá, assim como existem outros parques nacionais. Pra gente poder fazer algum
tipo de juízo de valor, pra fazer qualquer tipo de proposição, acho que a gente não
pode fazer sem ouvir as pessoas.

Note-se que a abordagem adotada pelo deputado coloca a questão ambiental sobre a

recategorização no centro do debate. Uma vez que é estabelecida a preservação da reserva

como  causa comum, há  algumas  consequências possíveis. A primeira  trata de um possível

caminho para a resolução desse conflito preexistente, através de um consenso sobre o objeto

em disputa. Como veremos adiante, a disputa sobre a categoria da UC é acompanhada de

diversas outras disputas e  reivindicações (para as quais  abre espaços de visibilidade) que

longe de se encaminharem para um consenso, revelam divergências  sobre os  modelos  de

desenvolvimento  – ou de futuro, como anunciou a faixa – que cada grupo almeja ver na

região de Tinguá. Ao pontuar uma causa comum a todos os lados, o deputado tenta estabelecer

um possível caminho de consenso sobre o objeto em disputa, e consequentemente, sobre a

resolução da disputa:

Eu só gostaria, pedir encarecidamente, que a gente fique muito atento a esse tema
nosso, que é a questão da reserva e a questão do parque. Se a gente abrir pra todos
os temas, e acho que tem vários temas que a gente gostaria de falar, quando a gente
abre pra todos os temas, a gente vai perder o foco, e talvez a gente fique aqui até
amanhã de manhã, e não consiga chegar numa conclusão.

 Em segundo lugar, o ato busca centralizar o debate na definição de qual a melhor

categoria, entre reserva e parque, para que se atinja a causa comum de preservar a floresta. À

medida que as pessoas se questionam e buscam entender melhor as particularidades de cada

categoria, o mediador tem o poder de concentrar o olhar desse público no tema que interessa à

43  Novamente ele fala em terceira pessoa, indicando que uma proposição foi feita por  eles.  No capítulo 4,
indico as movimentações nos bastidores que mostram que a proposta de recategorização foi feita coletivamente
entre uma ONG, poder executivo municipal e poder legislativo federal, pelo menos até onde pude seguir o fio da
proposta.
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rede  pró-reserva,  ou  seja,  a  recategorização,  desviando  assim  o  foco  de  temas  que  não

interessa a essa rede tratar.

Em seguida à fala do deputado, um dos presentes circula pelo espaço com um maço de

papéis, entregando aos presentes, inclusive ao prefeito, e depois ao vereador.  Dr. Luizinho

anuncia que vai passar a palavra para o prefeito, e nesse momento é questionado por um

ambientalista sentado à  plateia,  o  mesmo que há  pouco  conversava  com seu  colega  que

interpelou o prefeito:

Ambientalista – Por favor, questão de ordem. Eu queria… que o senhor informasse
qual é a instituição que tá convocando essa audiência pública.
Deputado – O meu mandato.
Ambientalista – Seu mandato?
Deputado – O meu mandato, deputado federal Dr. Luizinho, o meu mandato...
Ambientalista – Obrigado por esclarecer.
Deputado – ...está aqui convocando essa audiência pública com a população. É
o meu mandato...
Ambientalista – Obrigado por esclarecer.
Deputado –  ...que  tá  conduzindo  essa,  essa  reunião.  Por  isso  que  eu  tô
presidindo, é uma iniciativa minha, do meu mandato de deputado federal, por isso
que eu tô conduzindo, e vou conduzir. Agora, só um pouquinho. Agora a gente vai
ouvir o prefeito Rogério Lisboa, quando a gente abrir fala, eu dou fala pro senhor
novamente.

Dessa forma, o ambientalista começa sua participação questionando o próprio rito, a

formalidade e legitimidade daquele espaço como um lugar para tratar do tema.  Ao mesmo

tempo subverte o rito ele mesmo, ao interromper o deputado em sua fala. Com esse ato, sem

precisar  dizer  explicitamente,  coloca  também  sua  opinião  nas  controvérsias  em  torno  a

proposta de mudança de categoria.

O deputado, em seguida, passa o microfone ao prefeito, que é recebido com aplausos e

um grito de “Isso aí!  Muito bem! Muito bem!”.  Sem demoras o prefeito cumprimenta os

presentes, diz sobre a importância de fazer o debate, e propõe de imediato começar a ouvir as

opiniões contra e a favor, segundo ele, “pra que a população possa ter mais esclarecimento, se

informar, e aí a gente continuar debatendo esse tema lá na Câmara.” O microfone então volta

ao deputado, que convida para compor a mesa o secretário de Meio Ambiente, Fernando Cid,

e  para  falar,  Sérgio  Ricardo da ONG Baía  Viva,  o  ambientalista que  acabara  de  fazer  a

pergunta.

Nesse momento, sob a tenda, as cadeiras da plateia já estão ocupadas, e todo o espaço

à volta, atrás da plateia e atrás do palco está repleto de gente. Ainda que haja muitas mulheres,

a predominância de homens é visível. A maioria dos presentes veste roupas estilo esporte ou
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social, camisas, calças compridas, alguns casacos, toucas e bonés, e alguns poucos, chapéu de

boiadeiro. Há uma quantidade razoável de pessoas cuja vestimenta indica adesão a algum

coletivo: algumas com camisas brancas de manga curta e motivos do movimento Baía Viva;

outras com camisas do mesmo estilo, com uma foto da Reserva de Tinguá e a frase “Parque

Nacional  do  Tinguá:  eu  apoio”;  muitas  com  jaquetas  e  munhequeiras  pretas  de  couro

indicando  adesão  a  motoclubes  –  grupos  muito  presentes  numa  espécie  de  “circuito

ambientalista” iguaçuano, segundo pude perceber; algumas mulheres usam roupas coloridas e

turbante. Mais tarde soube que são do Movimento Negro Unificado.

Descrevo a cena a partir  de um vídeo, disponível no canal Rede Ambiente TV no

Youtube (REDE AMBIENTE TV,  2019),  que  foi  gravado na câmera  situada  no  meio  da

plateia por Gilvoneick, dono do canal, ativista ambiental e comunicador, que atua de forma

independente,  fazendo  principalmente  denúncias  através  de  sua  ONG  Defensoria

Socioambiental e reportagens através de seus canais online.
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4.1. Ambientalismo pró-reserva: em defesa do patrimônio ambiental

Sérgio Ricardo começa cumprimentando os  moradores de Tinguá e as  autoridades

presentes, e se apresenta como “um dos jovens que lutou pela criação da Reserva” nos anos

oitenta. Informa também que integrou o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Comitê de

Bacias do Guandu, o Comitê de Bacias da Baía de Guanabara, e que foi subsecretário de Meio

Ambiente e Agricultura na primeira gestão de Fernando Cid em Nova Iguaçu.

Em seguida, passa a questionar o título dado ao evento e sua legitimidade, valendo-se

da resposta que recebera do deputado e de sua notável “familiaridade com os expedientes

cerimoniais” de audiências públicas (BRONZ, 2016). Defende que o evento seja chamado de

reunião, por não seguir os ritos legais que uma audiência pública demanda.

[…] quando eu fiz aquele questionamento, deputado, não foi pra atrapalhar a
audiência. É que existe uma grande diferença entre uma audiência pública e
uma reunião. Qualquer parlamentar, qualquer vereador pode fazer a reunião
que quiser,  onde quiser. É um caráter. Inclusive aqui, ó [apontando para a
faixa], a audiência tá convocada, tem a logo do deputado. Ele tem direito de
fazer isso. É o direito legítimo dele. Mas não pode ser chamado de audiência
pública. Porque audiência pública é normatizada pela legislação.

Sérgio Ricardo pede então,  que o encontro seja  chamado de “reunião” em vez de

audiência  pública.  O discurso do  ambientalista é,  em grande medida,  uma fala  dirigida à

plateia, a qual ele convida a fazer associações entre o debate sobre a recategorização e os

problemas  ambientais  que  estão  na  ordem  do  dia  no  país,  como  desmatamento  e

contaminação de rios. O ano de 2019 foi marcado pela ampla repercussão de notícias sobre

desastres ambientais, especialmente as queimadas na Amazônia e no Pantanal e o rompimento

de barragens de rejeitos  de  mineração em Minas  Gerais.  No fim daquele ano,  uma nova

ameaça se colocaria no debate público da metrópole do Rio de Janeiro, fomentando ainda

mais preocupação entre os defensores do modelo Reserva: a “Crise da geosmina”, como ficou

conhecida a crise hídrica provocada pela contaminação das águas do rio Guandu.

Além de questionar a legitimidade da audiência e trazer o tema da destruição do meio

ambiente a nível nacional, Sérgio traz subjacente em seu discurso a noção de desenvolvimento

sustentável, em oposição a um “progresso destrutivo” –  citando Karl Marx.  Sua fala indica

uma visão específica sobre as questões ambientais, caracterizada por:

1. Ideia de meio ambiente como recurso, reserva para as gerações futuras (termos

como “riqueza”, “preciosidade”, “reserva hídrica estratégica”, “pra agora e pro futuro”):
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Isso  é  uma  riqueza,  pessoal.  Água  limpa?  Eu  vou  dizer  pra  vocês,  na  Região
Metropolitana só tem em dois lugares: Ribeirão das Lajes e aqui no Tinguá. Porque
o Guandu está contaminado.

2. Evocação de um perigo iminente, com referência a lixões, à contaminação do

rio Guandu e à flexibilização da legislação ambiental:

Entrem  na  página  Baía  Viva,  vocês  vão  ver.  Tem  nesse  momento  agora  uma
montanha da CSN com mais de trinta metros de altura, mais de duzentos metros
quadrados, maior do que essa praça aqui, de escória de aciaria – lixo químico. [...] E
o Paraíba do Sul é que abastece toda a Baixada Fluminense e toda a capital. Então
água limpa não tem mais em nenhum lugar no estado do Rio de Janeiro.  Só em
Ribeirão das Lajes e aqui. E aqui nós vamos fazer o quê? Flexibilizar a legislação?
Pra  contaminar  essas  águas?  [plateia:  Não...]  Isso é  um crime humanitário.  Não
podemos permitir isso.

3. Responsabilização  do  governo  municipal  pelo  desenvolvimento  local

incipiente (“falta de vontade política”):

É verdade, até hoje não tem o saneamento da Biquinha. É verdade que os rios de
Nova Iguaçu tão quase todos contaminados, como da região metropolitana. Mas a
culpa não é da reserva.  A Prefeitura de Nova Iguaçu poderia já ter se associado à
CEDAE, que capta água aqui e não paga um centavo, à Petrobras, que passa com
dutos aqui dentro, FURNAS, que tá aqui no entorno, grandes empresas, um lixão
aqui  do lado.  […] Se as  prefeituras  aqui  se  juntarem, quiserem desenvolver  um
projeto de desenvolvimento sustentável de verdade, cuidando do zoneamento urbano
da região...

4. Valorização dos processos democráticos, equânimes (“fazer audiência pública

lá em Brasília, só com quem é a favor do Parque, é democrático ou não, pessoal?”);

O senhor convocou uma audiência pública, que nós achamos estranho, né, Portugal,
que só tinha pessoas a favor do Parque. Vai ter uma nova audiência, a gente pede
que seja igual aqui: tempo igualitário. Porque fazer audiência pública lá em Brasília,
só com quem é a favor do Parque, é democrático ou não, pessoal? [plateia grita
‘Não!’]

[…] Como é que vai se discutir o futuro de uma região sem as autoridades serem
convidadas? Então o deputado já assumiu um compromisso de que a audiência em
Brasília vai ser tempo igual. Ótimo.

5. Ideia de desenvolvimento como um mito, pressupondo mentiras e ocultações

(“vamos desmistificar as coisas.  Achar que é  criando parque que vai  gerar  emprego? Me

desculpa, estão iludindo os moradores daqui”; “temos informações concretas sobre o que é

gerado  de  emprego  nos  quatro  parques  do  Rio  de  Janeiro”;  “tem  muito  piri  pere  da

especulação imobiliária de olho na destruição da Reserva do Tinguá”; “tem projeto de colocar

aqui no entorno depósito de lixo químico. Vocês sabiam disso?”).

43



Sérgio Ricardo adota em seu discurso, portanto, uma fala de contestação a grandes

projetos de desenvolvimento. Acusa o avanço de interesses econômicos na região, contra os

quais a REBIO Tinguá, em seu atual modelo, resistiria como uma espécie de um baluarte:

“Grandes empresas poluidoras. E o que impede isso? O que impede isso é ter uma Unidade de

Conservação de proteção integral” – palavras dele. Além dos aspectos já trazidos, ele evoca

algumas  categorias  presentes  no  debate  político  nacional  daquele  momento,  como  a  sua

autoidentificação como indígena e a tensão entre local e global, com o reconhecimento, muito

citado,  da  Reserva  como  Patrimônio  da  Humanidade  pela  UNESCO,  e  a  ideia  de  que

flexibilizar a legislação ambiental brasileira é um crime humanitário. Faz também menções ao

presidente da ONU e à jovem ativista ambiental Greta Thunberg.

Sua fala segue uma linha de desconstrução dos argumentos do lado oposto: denuncia

uma  “falácia”  na narrativa da  geração de empregos,  a insegurança jurídica que envolve a

mudança de categoria, as ameaças à conservação das áreas e sua importância estratégica como

patrimônio  preservado  e  a  questão  da  água,  associando  essas  questões  com  o  contexto

nacional de desmonte ambiental:

[…] no mundo todo a coisa mais importante é água, meio ambiente e floresta. É isso
que  gera  o  desenvolvimento  das  cidades,  o  que  gera  emprego,  o  que  gera  o
ecoturismo, a gastronomia, o lazer. […] Primeiro, essa reserva, ela tem o que é mais
importante no mundo hoje, que é a água. Isso aqui é uma reserva hídrica estratégica
pra Região Metropolitana, pra cidade do Rio de Janeiro e pra Baixada Fluminense. 

[…]  Mas  eu  quero  explicar  essa  questão  do  emprego.  Nós  temos  informações
concretas sobre o que é gerado de emprego nos quatro parques aqui no estado do
Rio de Janeiro. E eu quero dizer pra vocês o seguinte: se a gente quer gerar emprego
pra agora e pro futuro, quer qualidade de vida pra agora e pro futuro, quer água
limpa pra agora e pro futuro, só a preservação da Reserva Biológica do Tinguá que
pode nos garantir isso.

Ao término da fala  de Sérgio,  o deputado agradece e  anuncia ao microfone “o sr.

Carlos Lacerda do Instituto Ecopreservar”. A parte inicial da audiência transcorre, assim, com

uma estrutura dualista,  intercalando  falas a favor e contra a recategorização,  e refletindo o

aparente binarismo da disputa.

A terceira pessoa a  falar foi  Ricardo Portugal44 (ONG Baía Viva).  Portugal  é uma

figura conhecida no circuito  ambientalista iguaçuano. Junto de Sérgio Ricardo e de outros

integrantes do Movimento Baía Viva, ele ocupa o lugar do que diversas pessoas chamaram na

audiência de os ambientalistas. Já tinha tido oportunidade de vê-lo falar em defesa da Reserva

por ocasião de um ciclo de palestras ocorrido em 2012, na sede da UBEM, ONG formada por

motociclistas, cujos integrantes também estavam presentes na audiência.

44  Ambientalista e jornalista, trabalha na comunicação do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ e integra a ONG
Baía Viva. Conhecido no campo ambiental por sua luta em defesa da Reserva Biológica de Tinguá.
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Portugal saúda os moradores com muita confiança e empolgação, atribuindo à Reserva

um papel de grandiosidade no cenário nacional e internacional, e uma agência quase humana:

Boa tarde, moradores! Obrigado pela presença de todos! A REBIO Tinguá também
agradece  a  presença  de  vocês!  Eu  tô  ouvindo  aqui  ela  falar  no  meu  ouvido...
Companheiros,  primeiramente,  parabéns  ao  deputado  por  essa  iniciativa
democrática,  transparente,  de  ouvir  a  comunidade.  Porque a  REBIO Tinguá não
pertence aos políticos, pertence a todo povo brasileiro – e planetário!  Porque ela é
Reserva Patrimônio da Humanidade.

Direciona-se então ao deputado Dr. Luizinho, contestando a estruturação prévia da

audiência pública marcada para o mês seguinte, em Brasília, ao mesmo tempo que expõe ao

público o caráter de parcialidade que verifica nela, tal como fez Sérgio Ricardo. A audiência

em questão estava agendada para acontecer na Comissão de Turismo da Câmara Federal, e as

contestações de Portugal baseiam-se no requerimento para solicitar a realização da audiência,

de autoria do deputado e disponível na  internet  (ANEXO F). Ele reivindica principalmente

imparcialidade  no  processo,  questionando  a  escolha  dos  integrantes  da  mesa  listados  no

documento:  a  exclusividade  de  defensores  do parque nacional,  a  ausência  de  autoridades

importantes,  como  os  prefeitos  e  secretários  de  meio  ambiente  dos  outros  municípios

integrantes da REBIO, e mesmo a ausência do chefe da unidade, na listagem.

Me chama atenção a  performance de Portugal, que ora se dirige ao deputado, ora se

dirige  à  plateia.  Sempre  aludindo  à  ideia  de  democracia,  igualitarismo  e  equilíbrio,  ele

questiona furtivamente as escolhas de Luizinho, sem diretamente acusá-lo. E incita a plateia a

partilhar de sua crítica, da parcialidade dos processos ligados à proposta da recategorização:

Então a gente tem que exigir,  deputado,  tratamento igual.  O senhor também, eu
sugiro, convide os prefeitos dos demais entornos. Por que só o Sr. Rogério Lisboa?
[…] O senhor também convidou acertadamente o Ministério Público Federal. Dr.
Julio José Araújo estará presente.

Agora, o senhor convidou o presidente da Associação de Moradores de Tinguá, o Sr.
Leonardo Gomes da Silva, que está se intitulando representante de todo o entorno da
REBIO Tinguá, e isso não é verdade. Ele representa a Associação de Moradores de
Tinguá, que inclusive não fez nenhuma discussão interna com seus associados, sobre
a questão do Tinguá […] E ele foi convidado pra Brasília! Ele vai estar na mesa! Por
quê? [E direciona sua pergunta à plateia, de onde alguém grita: “é porque ele é do
lado do prefeito!”]

O deputado interrompe Portugal para respondê-lo: “Ricardo, eu ia só deixar pra fazer

uma intervenção no final. Mas eu vou fazer porque você vai utilizar todo o seu tempo me

fazendo reivindicação e vai acabar perdendo seu tempo pra falar da Reserva”.  Dr. Luizinho

justifica a escolha dos nomes listados com uma limitação burocrática. Segundo ele, não há

como indicar mais do que seis pessoas no requerimento padrão da Câmara, e a listagem dos

nomes não exclui a possibilidade de outras pessoas serem convidadas:
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Então nós vamos convidar, você inclusive já é meu convidado pra estar lá, pra fazer
uso da palavra... Só pra deixar claro que o que a gente faz pra fazer a reserva da data
é uma atitude burocrática.

Só pra deixar você à vontade pra você falar sobre a reserva, porque todas essas
reivindicações, assim como você falou comigo na segunda-feira, na rádio […] eu
não vou fazer panelinha, ouvir meia dúzia do que a gente quer não. A gente tá aqui
pra ouvir. A gente não tem juízo de valor formado.

Portugal acena positivamente, mas em seguida continua:

Mas  só  pra  registrar  o  seguinte  (e  ergue  a  mão  pra  mostrar  o  documento):  no
documento só tem defensor do parque nacional. (alguém na plateia: Isso aí!)

E o deputado, contrariado, volta a falar:

Ô, Ricardo, deixa de ser... deixar claro pra você. O procurador da República não
pode ser acusado de ter lado. E ele está convocado no requerimento. Pode ter certeza
absoluta, tenha certeza absoluta, que nós estamos aqui, prefeito tá aqui, pra ouvir
vocês verdadeiramente. Eu não tenho, não tenho, nem eu nem o prefeito, NENHUM
tipo de conflito de interesse aqui. Eu não tenho aqui nenhum pedacinho de terra, de
cimento, ZERO. Nosso interesse aqui, nem eu nem o prefeito, é ouvir vocês e fazer
com que nossa floresta seja preservada da melhor forma possível.

O silêncio na plateia é absoluto. Portugal mantém seu olhar fixo no deputado enquanto

o escuta.  O vereador  Carlinhos  BNH,  que  acompanhava atentamente  o  atrito,  recolhe  os

braços da mesa e relaxa, balançando a cabeça em sinal de apoio ao deputado, que continua:

Não precisa achar que a gente vai conduzir qualquer coisa com discriminação, que
não é a forma nem minha nem do Rogério fazer. Acho que é muito importante. Pra
você falar pela reserva. Você tá preocupado em falar, fique tranquilo! […]  Pode
tocar, discorrer sobre a importância a reserva porque, assim, nós somos democratas,
lidamos dessa maneira, não sei se o Rogério...

E passa o microfone para o prefeito, que já se inclinava pra seu lado querendo falar.

Portugal consente com um “Tudo bem” e o prefeito reforça o discurso de Luizinho, mantendo

como central o lema, tantas vezes falado, “viemos para ouvir”:

Eu queria... Só um segundo, eu vou levar quinze segundos, gente. Hein, ô, deputado,
eu vim aqui na audiência, eu não sou um defensor incondicional do parque, eu quero
ouvir. Eu vim pra audiência de fato ouvir, ô Cid, assim, eu tenho uma ideia (de) que
pode ser bom, mas a ideia que pode ser bom, até a gente ratificar ela, a gente vai
passar por todas essas discussões. E pelo amor de Deus, eu não tenho lado, eu não
tenho lado formado. Nós não temos... Eu aqui lembrava daquela...  Eu não tenho
vergonha nenhuma de falar  isso.  Raul  Seixas  tinha uma música que falava:  “Eu
prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a opinião formada sobre tudo”.
Eu tô aqui ouvindo, de repente minha opinião muda, eu quero ouvir intensamente.
Tá? [plateia aplaude]

E o deputado passa a palavra de volta para Portugal, e em clima de brincadeira diz:

“Se tu falar de novo que eu tô conduzindo os outros, eu vou cortar também teu tempo”. Com

isso, a plateia, antes quieta, desata em risos e o clima de tensão rapidamente se esvai.

Portugal continua, resgatando agora a história da criação da Reserva, de acordo com o

que ele e os outros membros da rede pró-reserva, comumente contam. Segundo ele, a REBIO
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Tinguá  é  “a  única  unidade  de  conservação  do  país  criada  pela  vontade  da  população”.

Começam gritos de: “É mentira! Isso é mentira!”

E rejeitando, com o braço erguido, os gritos do opositor, Ricardo continua a falar
com certa ênfase: Havia na época, há trinta anos nós criamos o Grupo de Defesa da
Natureza [e imediatamente para e olha para frente, fecha os olhos, sugerindo que
não dá para falar perante os gritos].

O homem na plateia não para de gritar e começa um grande impasse, diante do qual

muitos dizem que ele ignore e continue, inclusive Carlos Lacerda (pró-parque), que também

foi interrompido em sua fala, e o deputado: “Eu vou garantir o direito de falar também.”  E

Portugal segue: “O Tinguá resultou da conquista popular trinta anos atrás. E ponto final!”.

Esse momento, de extrema tensão na cena, explicita um dos objetos de maior disputa

envolvendo a Reserva  de  Tinguá.  Se a  fala  de Sérgio  Ricardo abre  precedente  para  uma

disputa sobre o  futuro de Tinguá, a fala de seu colega Portugal reabre uma disputa sobre o

passado: a história da criação da UC.

4.2. Ambientalismo pró-parque: turismo e desenvolvimento socioeconômico

Carlos Lacerda veste uma camisa com a foto de uma cachoeira de Tinguá e os dizeres

“Parque Nacional do Tinguá: eu apoio”. Inicia saudando os presentes e dizendo: “É um dia

importante para todos nós”. Em uma das mãos traz algumas folhas com seu discurso escrito,

no qual começa evocando a etimologia da palavra “democracia”,  para dizer que “o povo

cidadão é quem deve tomar as decisões políticas e de poder”. A partir disso, seu discurso gira

em torno de uma distinção entre “os de fora” e os cidadãos locais, para os quais, segundo ele,

a discussão sobre a UC45 deveria se voltar. Junto a essa, insere uma distinção entre natureza e

ser humano: “acho que essa região pode continuar sim sendo preservada, mas acima de tudo,

que as pessoas que aqui  vivem, possam ter  uma vida mais digna”.  A referência  inicial  à

palavra “democracia” prenuncia a ênfase de seu discurso em torno de temas como processos

decisórios e representação política.

A fala  de  Lacerda  acontece  sob muitas  manifestações  contrárias  da  plateia,  como

gritos, vaias e respostas às questões colocadas por ele. Tudo começa quando se refere à sua

ONG, Instituto Ecopreservar, como representante dos moradores de Tinguá e de comunidades

45  Houve alguma confusão em certos diálogos que acompanhei, pois há quem diga que “defende a reserva”,
mas não necessariamente defende que se mantenha a categoria reserva.
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vizinhas. Muitas pessoas da plateia se opõem, com gritos de “Fale por você”, e daí em diante

muitos dos seus argumentos são contestados por um grupo específico de pessoas da plateia,

que identifiquei como sendo moradores de Tinguá.

A tensão que envolve  moradores  e aqueles que podem ou não falar em seus nomes

aparece diversas vezes durante  o evento. O mesmo acontece com as alegações sobre quem

tem ou não legitimidade para opinar ou decidir sobre a UC. Logo no início, Lacerda afirma:

falou muito bem aquele que participou da transformação dessa área na Reserva…
Importante...  Mas  eu,  como cidadão,  eu  moro  aqui  desde  1962.  Eu  tenho  uma
pequena empresa em Santa Rita e fico profundamente triste quando eu ouço quem
nunca contribuiu em nada com a nossa região...

Para  Carlos  Lacerda  o  debate  sobre  a  recategorização  vai  além  da  garantia  de

preservação  do  meio  ambiente,  e  se  coloca  como  uma  questão  de  “desenvolvimento

socioeconômico das comunidades” do entorno da unidade. Nesse sentido, ele imprime graus

de legitimidade diferentes às opiniões a favor e contra a recategorização, de acordo com a

diferenciação entre quem é ou não morador (“ainda há pouco falou alguém lá do Rio aqui”),

quem mora há mais ou menos tempo (“aqui tem pessoas que já deve tá na terceira ou quarta

geração”),  quem  é  maioria  ou  minoria  (“Será  que  toda  população  de  Tinguá  está  aqui

presente?”).

De acordo com ele, o modelo de proteção ambiental em Tinguá desconsiderou muitas

famílias residentes, criando uma situação de injustiça: “estão lá hoje impedidos de avançar os

seus projetos familiares”. Ele retoma o processo de criação da Reserva em 1989 e põe em

dúvida sua legitimidade, afirmando não ter havido audiência pública e divulgação suficiente: 

[…] pela primeira vez,  verdadeiramente,  a comunidade está participando de uma
discussão aberta e sem mal-intencionados. Mintam para o povo, o que fizeram trinta
anos atrás, quando da criação da REBIO Tinguá.

[…] Pois lá atrás, em 1989, quando foi criada a Reserva, aqueles que tem boa mente
vai observar que aqueles que bateram o martelo quando foi criada a Reserva... […]
eu não soube duma audiência pública, aí sim [aponta para o cartaz], pra que fosse
transformada. [plateia: teve audiência] Teve? Ah, beleza.

Lacerda introduz, portanto, um modo de legitimação da proposta de recategorização,

afirmando seu caráter democrático, ou mais especificamente, seu caráter justo, de acordo com

uma  ética  que  envolve  pessoas,  territórios,  tempo  e,  em  última  instância,  burocracia.

Reivindica para si a legitimidade do direito de tratar sobre o assunto, e para os  moradores

locais a liberdade de escolher o caminho do desenvolvimento.

Com  o  termo  desenvolvimento  social  e  econômico46,  ele  define  a  “produção  de

empregos, de renda, por meio de turismo, da cultura, da publicidade do patrimônio histórico,

46  Ora Lacerda usa o termo desenvolvimento social e econômico, ora usa desenvolvimento socioeconômico.
48



hoje escondido dentro da REBIO”. Nesse sentido,  há uma acusação, presente também em

falas posteriores, de que as belezas de Tinguá estão ocultadas da maioria da população, sendo

acessíveis apenas a poucos. Lacerda posiciona Tinguá dentro de um conjunto de localidades

que partilham características ambientais relativamente semelhantes e defende um tratamento

para atividades econômicas e para a questão ambiental similar aos dessas localidades. Traz

como exemplos o Parque Nacional  do Itatiaia  e  o  Parque Nacional  da Serra  dos Órgãos,

fazendo referência a uma “beleza cênica” (mesmo termo usado na definição legal de parques)

e à “grandiosidade do seu patrimônio histórico e da cultura”.

Outro ponto relevante de sua fala trata do estigma experimentado pelos moradores da

Baixada Fluminense, contra o qual a noção de pertencimento vem sendo adotada, em várias

esferas do campo ambiental local, junto a uma postura de afirmação dessa região:

Não podemos esquecer que nós da Baixada Fluminense – que ainda há pouco falou
alguém lá  do  Rio  aqui!  Que  nós  da  Baixada  Fluminense  desenvolvemos  o  que
chamamos dum sentimento de  pertencimento,  pois a mídia e muitas pessoas  [...]
estigmatizaram-nos como  moradores e usuários de um lugar ruim, perigoso, sem
valor algum, e que quase confirma o que acontece por meio da Reserva Biológica do
Tinguá: abandonada, invadida, [inaudível] problemas sociais e fundiários… […] O
Parque  de  Tinguá  trará  de  fato  na  Baixada  Fluminense  o  sentimento  de
pertencimento, ora ausente.

Lacerda promove uma crítica às políticas ambientais e suas formas mais “radicais” de

militância de modo geral: o caráter elitista da conservação, a restrição ao acesso da população

local  às  UCs,  o  discurso  globalista,  que  enfatiza  toda  a  Humanidade  em detrimento  das

populações  locais.  Ao  mesmo  tempo, defende  seu  projeto  para  a  região,  que  está

profundamente articulado com os interesses dos poderes locais, empresários, burocracias.

Cabe ressaltar a atuação recente de Lacerda em conjunto com a prefeitura de Nova

Iguaçu e muitos outros agentes, atuando em uma rede em prol da implementação da agenda

estadual de políticas públicas para o Turismo na Baixada Verde47:

Estamos juntos  nessa grande e inédita  política pública na nossa região,  que une
governo – no caso aqui representado pelo deputado e o nosso prefeito, vereador e o
secretário,  independente  do  posicionamento  que  virá  no  futuro  –  pessoas
independentes,  apartido  (nunca  tive  partido!  Nunca  fiz  parte  de  nenhuma  visão
ideológica  de  nada.  Eu  sou  um  pequeno  empresário  da  Baixada),  esfera
governamental e poder (sic) [vaias].

Ainda que entre as pessoas da plateia tenha havido manifestações a favor e contra a

recategorização,  houve momentos de clímax, onde o  aumento da tensão entre os dois lados

culminava com a discussão entre palestrante e plateia. Um dos momentos que considero mais

47  Ver item 2.3 pág. 25.
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significativos foi quando a terceira pessoa a falar (e a segunda a falar pela recategorização),

Elisângela Monforte, respondeu à crítica vinda de uma pessoa da plateia.

Elisângela,  na  ocasião,  era  presidente  do  Conselho  de  Turismo  de  Nova  Iguaçu.

Trabalhava como guia de turismo, como citou mais tarde48. Com uma voz branda e um jeito

de  falar  muito  suave,  se  apresentou  primeiramente  como  educadora,  fisioterapeuta  e

ambientalista, o que pode interpreto como uma forma de legitimar sua posição em relação à

proteção ambiental, como discutirei mais adiante.

Declara então, como fez o deputado: “eu vim aqui pra ouvir”, reforçando que esse é o

mote principal de uma audiência, em uma crítica velada ao grupo mais reativo da plateia. Em

seguida,  deixa  claro  que  sua  posição  representa  também a  “decisão  de  um conselho”,  o

Conselho Municipal de Turismo. Apesar de apresentar um discurso declaradamente favorável

à recategorização, Elisângela inicia afirmando que “seria a favor da reserva e seria a favor

também do parque” – “Porque as duas são unidades de conservação. Não há diferença no

sentido da conservação e da preservação”. Sua fala é recebida com palmas por muitas pessoas

na  plateia,  e  também pelo  prefeito  e  pelo  vereador  na  mesa.  Elisângela  contesta  a  ideia,

trazida por  Sérgio Ricardo,  de que a  criação de um parque traz o risco de destruição da

floresta: “Ninguém que faz do seu trabalho o seu ganha-pão pretende destruir aquilo que é o

seu ganha-pão”.

A guia turística traz, em seu discurso, suas experiências de visita a alguns parques do

Brasil, sempre traçando um paralelo com Tinguá, através de algum símbolo relevante. Por

exemplo: para rebater a alegação, dos ambientalistas pró-reserva, de que o modelo ‘parque’

ameaça a preservação das águas no interior da UC, ela traz o exemplo do Parque da Serra da

Canastra, onde fica a nascente do rio São Francisco, e cujo nome se deve à captação de água

no local: “Essa nascente lá, ela é preservada porque lá é um parque nacional”:

Então não é tão verdade assim que se parte da reserva puder ser parque, né, a água
vai  se  extinguir,  tudo  vai  acabar,  as  pessoas  vão  destruir.  Não  é  bem assim.  É
verdade. Sim, aquele que falou que é um índio... Bem, eu fiz agora há pouco tempo
uma  trilha,  fiz  sozinha,  fui  com  um  grupo  lá,  aqui  no  Parque  Nacional  de
Teresópolis. E o Parque Nacional de Teresópolis tem o Dedo de Deus. Eu fui, eu
subi um dia a pé, um dia pra subir, um dia pra descer. Fiquei dentro da floresta. Lá é
o  Dedo  de  Deus.  Aqui  nós  temos  o  nariz  pontiagudo,  que  eu  apelidei,  o  nariz
pontiagudo de Deus.

48  Elisângela integra a Monforte Turismo, empresa familiar que atua em Nova Iguaçu desde 1993. Esteve na
presidência do Conselho de Turismo até janeiro de 2021, quando da reestruturação do governo pela reeleição de
Rogério Lisboa.
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Elisângela referia-se ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que abrange as cidades

de  Petrópolis,  Teresópolis,  Magé  e  Guapimirim49.  A  referência  ao  Pico  do  Tinguá  e  ao

significado desse nome na língua tupi, em aproximação com um símbolo tão conhecido da

cidade de Teresópolis, como o Dedo de Deus, configura uma dentre as diversas estratégias de

defesa da mudança de categoria diante da opinião pública. Essa estratégia de mobilização tem

sido eficaz para despertar o interesse da população, com base no marketing turístico e na

eleição de pontos turísticos estratégicos para atrair o interesse do público.

Chamo atenção também para a construção desses argumentos em forma de relato de

experiência, evocando a possibilidade  de retiro, de contato com a natureza,  na  wilderness,

como  (“fiz sozinha”; “Fiquei dentro da floresta”) para valorização da potencialidade de um

parque nacional de proporcionar uma vivência pessoal, de intimidade com a natureza, para o

ser humano urbano. De acordo com THOMAS (1983), as ideias preservacionistas que dão

origem aos primeiros parques nos Estados Unidos, tem origem na Inglaterra pós-revolução

industrial, com a idealização da vida no campo por classes sociais não diretamente envolvidas

na produção agrícola. Segundo o autor,  as péssimas condições das cidades impulsionaram

uma busca das camadas médias por lugares de reflexão e de isolamento espiritual. Ao mesmo

tempo que evoca a ideia de  wilderness, o relato de Elisângela ajusta-se a uma estratégia de

legitimação do discurso através das noções de veracidade, factualidade e testemunho: a visita

ao parque e a preservação dentro do parque foi experimentada pela própria interlocutora, sem

intermediários.

Tais argumentos, de certo modo, convidam os presentes a olharem para os exemplos

citados como um espelho do que Tinguá pode vir a ser caso a categoria de conservação mude.

A menção  a  UCs  exemplares,  nessa  disputa,  configura-se  como mais  que  um estudo  de

referências, mas, acima de tudo, uma estratégia discursiva para mobilizar a opinião pública

em favor da recategorização, convocando a população a uma participação empreendedora:

O turismo, quando ele chega numa região, como chegou lá em Capitólio50,  que era
uma região que tinha uma represa, Furnas, iniciou simplesmente por quê? Com a
ideia de uma pessoa que precisava, botou um barquinho, e daquele barquinho, uma
outra pessoa criou um restaurante,  do restaurante,  uma pousada. Agora,  aqui em
Tinguá, a necessidade é muito mais simples.  A necessidade é fazer com que um
jovem não tenha só a opção de trabalho que é pegar um ônibus às 4h30 da manhã e
procurar emprego em Nova Iguaçu51 e no Rio de Janeiro.

49 ICMBIO.  Parque  Nacional  da  Serra  dos  Órgãos  –  PARNASO.  Disponível  em:
<https://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/> Acesso em 19 set. 2021.

50  Município do estado de Minas Gerais, próximo ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Conhecido como o 
Mar de Minas, é famoso como destino turístico.

51  É comum para quem mora em bairros afastados da região central, chamar o bairro Centro pelo nome de Nova
Iguaçu. Por exemplo: nos ônibus com destino ao Centro, vem escrito “Nova Iguaçu” no letreiro.
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Outro  argumento apresentado por  Elisângela  é  o  “conhecer  para  preservar”.  Tanto

Elisângela  quanto  Lacerda  fazem referências  à  ocultação  do patrimônio  cultural  presente

dentro da reserva,  que segundo eles,  impedem que a população se engaje na preservação

(“Porque a gente só preserva aquilo que a gente conhece. E lá dentro da reserva tem história,

tem cultura, tem ambientalismo pra ser aplicado na veia”). Esse jargão amplamente utilizado

foi problematizado pela geógrafa Simone Scifoni no texto “Conhecer para preservar: uma

ideia  fora  do  tempo”,  baseado  na  noção  de  “ideias  fora  do  lugar”  cunhada  por  Roberto

Schwarz. Adaptando essa noção para a questão do patrimônio cultural, a autora critica o uso

contemporâneo desse jargão sem uma reflexão crítica:

[…] A pergunta essencial é: afinal, quem deve ser ensinado e sensibilizado para a
preservação? Essa questão torna-se central em um contexto contemporâneo no qual
os  grupos  sociais  se  mobilizam,  cada  vez  mais,  buscando  a  proteção  de  seus
patrimônios  culturais,  enquanto  em  contrapartida  o  Estado  tem  se  recusado  a
reconhecer  os  valores  atribuídos  socialmente  a  determinados  bens  e,  em
consequência, permitido demolições [SCIFONI, 2019].

Essa reflexão coaduna-se com a crítica que surgiu durante a audiência, vinda de uma

moradora  que estava na plateia. Elisângela declarou que veio de Nova Iguaçu52 e que fica

“muito triste de ver como que as pessoas fazem com seu meio ambiente”:

Porque a reserva não é só lá não. A reserva é na sua casa, [palmas da plateia] a
reserva é na sua praça, a reserva é na rua, é como você lida com seu meio ambiente,
porque o meio ambiente não tá lá fora não, o meio ambiente tá dentro de nós.
[…] Então é importante que o turismo que é uma das indústrias mais limpas que
existem, no último congresso de 2018, congresso mundial, tá, foi colocado como “a
cada dez empregos que o mundo produz, um é o turismo que produz”. Foi injetado
economicamente  no  nosso  Brasil  50bi  na  economia,  impactando  diretamente  7
milhões de brasileiros, que direta ou indiretamente vivem do turismo…

À medida que Elisângela falava sobre geração de empregos, parte da plateia começou

a se manifestar. Uma senhora pergunta “Na mata?”, e é então que ela começa a debater com

pessoas da plateia:

Elisângela: – Desculpa, meu amor, como é seu nome?

Moradora 1: – Isabel.

Elisângela: – Isabel, que bom! Isabel, você sabia que dentro da reserva
existiu  uma  cidade  que  tá  escondida,  que  é  Santana  das
Palmeiras, que seria uma Isabelópolis53?

Moradora 2: – Ela nasceu aqui, meu amor! – responde Ana Cláudia

Elisângela: – Isabel, nós temos o direito de preservar. Mas precisamos
conhecer. [começa o burburinho]

Elisângela: – Entendo. Entendo, Isabel.

52  É comum para quem mora em bairros afastados da região central, chamar o bairro Centro pelo nome de Nova
Iguaçu. Por exemplo: nos ônibus com destino ao Centro, vem escrito “Nova Iguaçu” no letreiro.
53  Referindo-se à Freguesia de Santana das Palmeiras, antigo vilarejo, hoje em ruínas, que situa-se dentro dos
limites da REBIO Tinguá.
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Deputado: –  Ô  Elisângela,  só  pra  te  avisar,  você  só  vai  ter  mais
1min44s, pra você tocar sua vida.

Elisângela: – Tá, me perdoe. Eu vou terminar com uma única frase, tá?
Eu  desejo  que  todos  vocês,  no  dia  de  hoje,  sintam esse
pertencimento de preservação. E preservar é você começar
a não poluir.  As águas que nascem lá na floresta passam
também nas casas. E eu vejo muito lixo sendo jogado nessa
água [palmas], que as pessoas acham que só é água aquilo
que a floresta produz.  E a gente  só pode preservar  água
plantando  floresta.  Mas  também  precisamos  preservar
aquilo que a gente deixa pro próximo, que é o rio. E o rio
aqui em Tinguá, em Nova Iguaçu e no Rio de Janeiro, eu
não  vejo  que  exista  uma  preservação.  Então  acho  que  a
gente  precisa  pensar  no  todo.  Como  eu  disse:  o  meio
ambiente somos nós.

Da plateia, Ana Cláudia, moradora de Tinguá que estava ao lado de Isabel, começa a

discutir com Elisângela, bastante irritada:

Moradora 2 (AC): –  O  esgoto  é  jogado  na  água,  sem  tratamento…  E  o
morador é que é culpado? O que você acabou de dizer!

Elisângela: – Não, eu não disse que o morador é culpado. O morador é
parte também.

Ana Cláudia continua falando bastante exaltada, mas é impossível ouvi-la, já que está

sem microfone.

Elisângela: – Não, você tá err...

Moradora 2 (AC): – ...um total desconhecimento...

Elisângela: –  Não  é  total  desconhecimento  não...  O  que  eu  disse...
Desculpe, eu vou precisar falar um pouquinho mais, só pra
me defender (dirigindo-se ao deputado). O que eu disse, e
que  estão  tentando  desvirtuar,  é  que  todos  nós  somos
responsáveis (Carlos Lacerda, da plateia, faz um gesto em
seu apoio):  o poder público e o ser  humano.  Nós somos
TODOS responsáveis.

O deputado agradece Elisângela, fica de pé e pede um minuto de atenção, acenando

para que Ana Cláudia se acalme. Ela, no entanto, continua:

Moradora 2 (AC): –  Um  total  desconhecimento!  Culpabilizar  os  moradores é
mais  uma  vez  tirar  a  culpa  de  vocês,  que  nunca  fizeram,
enquanto poder público! [muitas palmas e gritos de apoio]

Essa discussão reflete bem algumas das questões que colocam moradores de entorno

de unidades de conservação e os  de fora.  Se por um lado os atores pró-reserva (de fora)

tentam  extrapolar  a  questão  ambiental,  numa  abordagem  crítica,  de  denúncia  e

responsabilização do Estado pelos problemas sociais do bairro, por outro lado, o mediador Dr.

Luizinho (também de fora) busca restringir o debate ao tema recategorização da UC. 
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No entanto, a discussão sobre os problemas da reserva e sobre os problemas do bairro

é indissociável, pois apesar de a Reserva ser federal, os repasses de valores de compensação

ambiental, como ICMS ecológico e royalties, são feitos diretamente para as prefeituras. Ao

dizer que “todos nós somos responsáveis”, o poder público, na figura de Elisângela, leva para

o domínio privado problemas públicos com os quais o próprio Estado não tem sabido lidar, de

uma forma que muitas vezes é aceita no senso comum, por conta da moralidade associada a

ela, e o recurso a discursos clichês cada vez mais esvaziados, como a ideia de pertencimento.
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5. Considerações Finais

No presente trabalho, busquei demonstrar que as políticas públicas de meio ambiente

para a Região de Tinguá elaboradas por diversas instâncias governamentais, durante o período

analisado, se relacionam a propostas para o desenvolvimento da grande região de Tinguá e

mesmo da Baixada Fluminense. Essas propostas não são claramente definidas, mas puderam

ser caracterizadas de acordo com a recorrência de certos discursos e argumentos associados a

redes específicas de articulação política. Entre  as diferentes redes e entre as duas visões de

conservação há uma diferença fundamental de expectativa em relação ao papel do Estado:

como articulador de redes de interesse econômico ou como  promotor de direitos básicos à

população.

Apesar  disso,  existe,  entre  as  partes  em disputa,  um fundamento  comum sobre as

diferentes formas de se conceber a noção de meio ambiente, reificando proteção ambiental, a

ideia de desenvolvimento e o turismo como vocação local. As diferenças mais agudas residem

na forma de  territorializar  a  questão  ambiental,  pois  enquanto  um lado da  disputa  evoca

instâncias  comunitárias  e  internacionais  de  poder  e  decisão,  operando  com  o  binômio

local/global, o outro lado recorre predominantemente às burocracias estatais e às articulações

com o setor privado.

Essa reificação da proteção ambiental produz, em última instância, o condicionamento

da escolha entre parque e reserva, ainda que a legislação brasileira preveja diversas outras

categorias de unidades de conservação. O problema da preservação do meio ambiente em

Tinguá é colocado, portanto, sobre uma base dualista (parque ou reserva?), apresentando-se

como prescrito antes mesmo de sua formulação (o mesmo acontece com humano/natureza,

público/privado, e em última instância, nós/eles).

Em  suma,  introduzi  os  fundamentos  e  implicações  das  políticas  de  conservação

ambiental, no caso específico do Brasil, relacionando ao contexto de surgimento da noção de

wilderness e de proteção ambiental na Europa e nos Estados Unidos.

Apresentei  a  reserva  e  o  bairro  de  Tinguá,  traçando  uma  breve  contextualização

ambiental,  histórica  e  econômica  de  ambos,  e  demonstrando  que  as  discussões  sobre  a

preservação  ambiental  em  Tinguá  surgiram  ligadas  ao  contexto  ambiental  do  período

imperial,  foram  reformuladas  pelos  contextos  políticos  durante  o  século  XX,  e  agora
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ressurgem associadas ao contexto econômico. Cabe pontuar, nessas preocupações, o papel das

crises. Também tratei brevemente da ligação entre a questão ambiental e a preservação do

patrimônio material na região, e a utilização do passado como recurso por ambos os lados da

disputa, com a crítica à ideia de  conhecer para preservar,  amplamente difundida no senso

comum.

Procurei  apresentar  algumas  mobilizações  públicas  em  torno  da  recategorização,

através de eventos e redes sociais, bem como as ações nos bastidores, através da abertura de

processos, elaboração de pareceres técnicos e articulações diversas.

Apresentei também as redes envolvidas e os atores mais proeminentes dessas redes, ou

seja, aqueles de maior articulação nessa disputa em específico. Demonstrei que a articulação

em rede permite que certos atores assumam posições estratégicas na disputa, fazendo uso de

seus papéis sociais. Permite também que determinados atores se mantenham nos bastidores

conforme a conveniência.

Salientei  a  diferença  de  abordagem  entre  as  duas  redes  analisadas  no  tocante  às

relações entre estigma, identidade e território. No caso da rede pró-parque, as tentativas de

superação do estigma tratam da questão a nível regional: a identidade que emerge é aquela em

relação à  Baixada Fluminense.  Na rede pró-reserva,  a  noção de estigma que aparece nos

argumentos é aquela que trata do bairro de Tinguá, com suas necessidades e serviços básicos

historicamente ignorados pelo poder público.

Por fim, demonstro como os atores centrais nas redes apresentadas acionam a reserva

enquanto signo diante de uma cena pública. O binômio abrir/fechar e as noções de futuro e

estigma tem importância fundamental nessa dinâmica. Atores da rede pró-parque trazem em

seus argumentos a ideia positivada de que a reserva convertida em parque pode abrir caminho

para o desenvolvimento local associado ao turismo, e de que, como reserva, ela se fecha para

a comunidade do entorno, para a educação ambiental e patrimonial, sem se fechar para ações

consideradas  ilegais.  Atores  da  mesma  rede,  em  papel  de  mediação,  argumentam  que  a

reserva abre o debate para ouvir os lados. Enquanto isso, atores da rede pró-reserva defendem

que a reserva fecha a possibilidade da instalação de empresas poluidoras e o avanço do capital

financeiro sobre o bairro. A reserva para esse último caso funciona como uma espécie de

baluarte, pois, entende-se que como parque, ela abre o caminho para a exploração imobiliária

na região.

Não posso deixar de pontuar que ao mesmo tempo que a recategorização se insere

num  cenário  político/econômico  mais  amplo,  favorável  aos  investimentos  no  turismo,
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inscreve-se como uma ameaça à existência da UC, devido ao desaparelhamento da máquina

pública, com a venda da CEDAE, privatização de parques e extinção de Reservas Biológicas,

e o enfraquecimento do ICMBIO em todo o país.

A disputa sobre a categoria de conservação ambiental da REBIO Tinguá, tanto na cena

pública quanto nos bastidores, é uma disputa semântica sobre o poder de significação sobre

objetos que nem sempre são claros ou evidenciados em cena. E tem a capacidade de  abrir

caminho  para  diversas  outras  disputas,  reivindicações,  visibilidade  dos  atores  e  de  suas

causas. A UC figura, assim, como um signo em disputa, que é acionado, por ambas as partes,

com diferentes significados ou com diferentes valores para os mesmos significados, como na

disputa  pela  história  de  criação  da  reserva  (disputa  pelo  passado)  e  na  referência  ao

patrimônio  histórico  do  período  imperial  (o  sentido  não  é  disputado,  mas  acionado  com

diferentes propósitos).

Os lados envolvidos na disputa, na luta pelo poder de atribuir significados à UC, o

bairro  e  a  região,  acionam o tempo  todo recursos  materiais  e  simbólicos  disponíveis:  as

conexões  políticas  permitem  a  abertura  de  processos  e  audiências  públicas,  os  recursos

financeiros permitem a elaboração de material de campanha, como panfletos e camisetas, e

assim por diante. Futuro e passado surgem como recursos sofisticados, sendo significados e

vinculados de forma diferente pelos pró-parque e pelos pró-reserva.

Trinta  anos  depois  de  sua  fundação,  a  força  da REBIO Tinguá como um signo é

portanto testada e atestada, diante de formas antigas de regionalização e novas formas de

mobilização, na (re)abertura do debate.
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