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RESUMO 

 

FERREIRA, Paulo Tácio Aires. Do passado que insiste em persistir: conflitos e 

possibilidades para um desenvolvimento do turismo de base comunitária na Vila de 

Barra do Una em Peruíbe (SP). 2015. 199 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

O histórico de criação e gestão de áreas protegidas brasileiras configurou-se como 

experiências antidemocráticas, pouco estimuladoras da participação social. O 

desenvolvimento do turismo no Brasil possui um histórico, a princípio, guiado por modelos 

centralizadores e, posteriormente, orientado pelas idéias políticas neoliberais que 

privilegiaram setores privados em detrimento do desenvolvimento de comunidades locais. 

Seguindo esses modelos, a criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), uma unidade 

de conservação de proteção integral, não permitia moradias e usos de populações, gerando 

alterações no modo de vida das populações tradicionais inseridas em seu interior. Com as 

lutas dos povos da região, o local transformou-se em um Mosaico de Unidades de 

Conservação, englobando áreas protegidas de uso sustentável, categorias mais flexíveis, cujas 

possibilidades de usos ainda estão sendo discutidas e negociadas pelos atores da região: 

moradores, ocupantes não tradicionais e a Fundação Florestal, o órgão gestor da área. O 

objetivo deste trabalho é avaliar as possibilidades de desenvolvimento do turismo de base 

comunitária na Vila de Barra do Una, localizada no município de Peruíbe, São Paulo, e 

também inserida na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una (RDSBU). 

Consideram-se os conflitos decorrentes da existência de áreas protegidas no local, bem como 

os impactos socioculturais ocasionados pelo turismo.  

A metodologia utilizada foi a etnografia, com foco na “descrição densa” de Clifford Geertz 

(2012), partindo da construção de uma narrativa de “segunda mão”, recurso importante para 

entendimento das mudanças ocorridas no local estudado e suas perspectivas futuras.  

Apresenta-se como resultados que a comunidade desenvolveu relativa experiência por meio 

de suas lutas políticas e vivência com a prática do turismo, onde é perceptível uma 

organização socioprodutiva da atividade. A comunidade estudada (incluindo todos os grupos 

sociais implicados na vila) possui alguns aspectos positivos para o desenvolvimento de um 

turismo de base comunitária: os moradores (tradicionais e ocupantes não tradicionais) 

possuem larga identificação e enraizamento territorial; apresentam uma organização social 

relevante; desenvolveram uma larga experiência tanto política e também com a atividade do 

turismo; e agregaram parceiros, ainda que em alguns momentos tenha havido conflitos com 

estes. Por outro lado, também possuem alguns desafios a serem transpostos: nas premissas de 

conservação da unidade de conservação, as instituições públicas como a Fundação Florestal 

precisam também incluir a sociodiversidade nos processos de tomada de decisões, levando em 

conta o direito indispensável da participação social; devem, além disso, pautar pela clareza e 

transparência na gestão da área protegida, para este fato recomenda-se os princípios 

estabelecidos por Graham, Amos, Plumptre (2003).  

Conclui-se que a comunidade necessita manter o esforço de buscar e ter consciência da 

importância da união coletiva, tencionando superar o subaproveitamento da atividade, retomar 

parcerias que já foram realizadas em outros tempos, para adiante trabalhar um turismo mais 

planejado. 

 

Palavras-chave: Turismo de base comunitária. Áreas protegidas e comunidades locais. 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una. 



 
 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, Paulo Tácio Aires. The past that insists on persisting: conflicts and 

possibilities for development of community-based tourism in Barra do Una village in 

Peruibe (SP). 2015. 199 f. Dissertation (Master of Science) - School of Arts, Sciences and 

Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The historical of establishment and management of protected Brazilian areas was configured 

as anti-democratic experiences that were marked by having lower stimulation of social 

participation. The development of tourism in Brazil has a history, at first, guided by 

centralizing models and subsequently guided by neoliberal political ideas which favored 

private sectors at the expense of the development of local communities. Following these 

models, the creation of Juréia-Itatins Ecological Station (EEJI), an integral protection 

conservation unit, did not allow housing and population uses, by the time generating changes 

in the lifestyle of the traditional populations, once inserted on their interiors. As a result of the 

struggles of the regional people, the local became in a Conservation Unit Mosaic, covering 

protected areas of sustainable use, flexible categories, whose uses possibilities are still being 

discussed and negotiated by the regional actors: residents, non-traditional occupants and the 

Forestry Foundation, the management body area. The objective of this study is to evaluate the 

potential development of community-based tourism in Barra do Una village, located in the 

municipality of Peruibe, state of Sao Paulo, which is also included in the Sustainable 

Development Reserve Una Bar (RDSBU). The conflicts are considered due the existence of 

protected areas in the local, such as social and cultural impacts related to tourism. 

The methodology used was ethnography, focusing on the "thick description" of Clifford 

Geertz (2012), based on the construction of a narrative of "second boot", an important 

resource for understanding the changes in the studied site and its future prospects. 

It is presented as results of that, community developed on experience through their political 

struggles and experience with practice of tourism whose the socio-productive organization is 

noticeable. The community studied (including all social groups involved in the village) has 

some positive aspects to the development of a tourism community-based: residents 

(traditional and non-traditional occupants) have wide identification and traditional roots; have 

a relevant social organization; developed a wide experience both politically and with the 

tourism activity; and added partners, although in some instances has been conflict with each 

other. On the other hand, they also have some challenges to be overcome: in protected 

premises of the protected unit, public institutions such as the Forestry Foundation also need to 

include social diversity in decision-making processes, taking into account the essential right 

of social participation; should also be guided by clarity and transparency in the protected area 

management, for this fact recommended to the principles set out by Graham, Amos, Plumptre 

(2003). 

We conclude that the community needs to maintain efforts to seek and be aware of the 

importance of collective union intends to overcome the under-utilization of the activity, take 

back partnerships that have already been carried out at other times, to work on a more planned 

tourism. 

 

Keywords: Community-based tourism. Protected areas and local communities. Sustainable 

Development Reserve Barra do Una. 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Vila de Barra do Una  ........................................................................................... capa 

Figura 2 - Mapa da Vila de Barra do Una ................................................................................ 29 

Figura 3 - Lugares da vila.........................................................................................................96 

Figura 4 - Caxeta, árvore que se contextualiza com a história da EEJI....................................99 

Figura 5 - Limites da Estação Ecológica Juréia-Itatins...........................................................103 

Figura 6 - Proposta da AMO para instituição de uma Ecovila.............................................. 112 

Figura 7 - Croqui da proposta feita pela UMJ........................................................................115 

Figura 8 - Croqui do novo Mosaico e RDS Barra do Una em amarelo................................. 117 

Figura 9 - Casa de farinha: símbolo de resistência caiçara..................................................... 120 

Figura 10 - Foto manifestação em maio de 2014....................................................................132 

Figura 11 - Foto manifestação em maio de 2014....................................................................133 

Figura 12 - Moradores no rio Una  ......................................................................................... 134 

Figura 13 - Trabalhos que antecedem o veraneio  .................................................................. 134 

Figura 14 - O encontro entre moradores e alunos de universidades e escolas ....................... 135 

Figura 15 - Estudantes discutindo a visita à vila.................................................................... 136 

Figura 16 - Participação em reuniões ..................................................................................... 137 

Figura 17 - Participação em reuniões  .................................................................................... 140 

Figura 18 - Moradores e motorista desobstruem a estrada depois de uma forte chuva .........144 

Figura 19 - Mangueiras que auxiliam na distribuição de água na vila...................................147 

Figura 20 – Telefones públicos ganham função dupla de comunicação: externa e 

interna......................................................................................................................................150 

Figura 21 - O surfe é um dos esportes praticados pelos jovens moradores  ........................... 152 

Figura 22 - Prática de caiaquismo...........................................................................................153 

Figura 23 - Cartaz anunciando a Festa da Tainha, 2013.  ...................................................... 156 

Figura 24 - Moradores, ocupantes e turistas dançando no baile de fandango .......................157 

Figura 25 - Músicos violeiros do Vale do Ribeira e região  ................................................... 158 

Figura 26 - Batizado coletivo  ................................................................................................ 159 

Figura 27 - Peixarias da vila que atualmente atendem ao turismo .........................................160 

Figura 28 - A praia no feriado de maior visitação, na virada de ano ..................................... 162 

Figura 29 - Lixo na época de veraneio....................................................................................164 

Figura 30 - Jovens moradores já promoveram cursos da prática de surf para turistas.... 

.................................................................................................................................................166 

Figura 31 - Cozinha comunitária de camping.........................................................................167 

Figura 32 - Diversos moradores montam barracas nas temporadas de veraneio ................... 169 

 
 

  



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AAGEMAN – Associações de Guias e Auxiliares de Mamirauá 

ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade 

AMAV – Associação de Moradores e Amigos da Praia do Aventureiro 

AMBU – Associação Amigos de Bairro da Vila Barra do Una  

AMO – Associação dos Moradores e Ocupantes da Vila de Barra do Una 

AMOMAR – Associação dos Moradores do Marujá   

APA – Área de Proteção Ambiental 

CGO – Cadastro Geral de Ocupantes 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo 

EEJI – Estação Ecológica Juréia-Itatins 

EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo 

ESEC – Estação Ecológica 

ETEC – Escola Técnica Estadual 

FF – Fundação Florestal 

IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  

ITESP – Instituto de Terras do Estado de São Paulo  

IUCN – International Union for Conservation of Nature 

Mtur – Ministério do Turismo 

NUPAUB – Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas 

Brasileiras 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

OMT – Organização Mundial do Turismo 

PEC – Parque Estadual da Serra da Cantareira 

PESM – Parque Estadual da Serra do Mar 

PNI – Parque Nacional do Itatiaia 

PNMT – Programa de Municipalização do Turismo 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

PROCAM – Programa De Pós-Graduação em Ciência Ambiental 



 
 

PROMUSPP – Programa De Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política 

RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

RDSBU – Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una 

SABU – Sociedade Amigos da Barra do Una 

SEMA – Secretaria Especial do Meio Ambiente 

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

TBC – Turismo de Base Comunitária 

UC – Unidade de Conservação 

UMJ – União dos Moradores da Juréia   



 
 

SUMÁRIO 

 

Introdução: como surgiu a pesquisa..........................................................................................15 

Estrutura do trabalho.................................................................................................................20 

1. Bases teóricas e percurso metodológico ..............................................................................22 

1.1 Problemática da pesquisa: um conflito de conflitos............................................................25 

1.2 Hipóteses.............................................................................................................................26 

1.3 Objetivo Geral.....................................................................................................................28 

1.3.1 Objetivos Específicos.......................................................................................................28 

1.4 Área de estudo – localização da Vila de Barra do Una......................................................29 

1.5 Metodologia........................................................................................................................30 

1.6 O pesquisador e a chegada em campo................................................................................35 

2. Áreas naturais protegidas: dos conflitos à gestão participativa............................................44 

2.1 As áreas naturais e a sociedade...........................................................................................44 

2.2 Desenvolvimento sustentável como estratégia de manejo de áreas protegidas..................46 

2.3 Muito além do desenvolvimento sustentável: ecologismo dos pobres e justiça 

ambiental...................................................................................................................................48 

2.4 Áreas protegidas e populações humanas.............................................................................53 

2.4.1 As áreas protegidas e as comunidades locais no Brasil.................................................. 55 

2.4.2 Comunidades Tradicionais...............................................................................................59 

2.4.3 Ocupantes não tradicionais em áreas protegidas..............................................................62 

2.5 O turismo em áreas protegidas com comunidades..............................................................68 

2.6 Gestão de áreas protegidas e participação política.................... .........................................70 

3. O Turismo: da gestão externa ao controle da comunidade (autogestionado) 

...................................................................................................................................................74 

3.1 Desenvolvimento local e turismo........................................................................................75 

3.2 Turismo em áreas naturais no estado de São Paulo............................................................79 

3.3 Turismo de base comunitária............................................................................................ 82 

3.3.1 Modelos e princípios que podem nortear o turismo de base comunitária........................86 

3.3.2 Algumas experiências de turismo de base comunitária no Brasil....................................89 

4. Etnografia de Conflitos e Possibilidades do Turismo de Base Comunitária na Vila de Barra 

do Una.......................................................................................................................................96 

4.1 Características físicas e biológicas da Juréia e Vila de Barra do Una................................96 

4.2 Pequena história: início da ocupação..................................................................................99 

4.2.1 Do passado que ainda persiste: A EEJI e a Vila de Barra do Una.................................103 

4.2.2 Da luta coletiva às mudanças: A primeira RDS.............................................................107 

4.2.3 A participação social na instituição da segunda RDS....................................................113 

4.3 A comunidade: tradicionais e ocupantes não tradicionais................................................118 

4.3.1 Comunidades tradicionais: os caiçaras..........................................................................119 

4.3.2 Residentes não tradicionais: os ocupantes não tradicionais ou “os de fora”................ 124 

4.3.3 Além do veranismo? Pensando a relação dos ocupantes que possuem segunda 

residência.. .............................................................................................................................128 

4.3.4 Dos tempos mais recentes: o cotidiano e participação política (a luta sempre 

continuou!)............................................................................................................................. 133 

4.3.5 A visão do gestor sobre a participação à época............................................................ 143 

4.4 A infraestrutura no Bairro (ou a falta de)..........................................................................144 

4.4.1 As crianças, os adolescentes e as escolas.......................................................................145 

4.4.2 Saneamento básico.........................................................................................................146 

4.4.3 Transporte..................................................................................................................... 147 

4.4.4 Comunicações................................................................................................................149 



 
 

4.4.5 Saúde........................................................ .....................................................................150 

4.4.6 Energia...........................................................................................................................151 

4.5 O espaço do lazer dos moradores......................................................................................151 

4.6 As manifestações culturais.................................... ...........................................................153 

4.6.1 A religião........................................................................................................................154 

4.6.2 A Festa da Tainha..........................................................................................................155 

4.6.3 Outras festividades.........................................................................................................158 

5. Atividades econômicas: da pesca a supremacia do turismo...............................................160 

5.1 Turismo é fato...................................................................................................................160 

5.1.2 A experiência da comunidade com o turismo................................................................162 

5.1.3 Resumindo: quais conflitos impedem o desenvolvimento do turismo de base 

comunitária se desenvolver? ..................................................................................................169 

5.1.4 E o que possibilita a Barra do Una a um desenvolvimento de um turismo de base 

comunitária? ...........................................................................................................................171 

Considerações Finais...............................................................................................................174 

Referências Bibliográficas......................................................................................................178 

Anexo A..................................................................................................................................189 

Anexo B (Transcrições das entrevistas)..................................................................................CD 
   



15 
 

Introdução: como surgiu a pesquisa 

 

Logo ao entrar no trecho em que se localiza a serra do Guaraú, em Peruíbe, no estado 

de São Paulo, observa-se inúmeros mirantes que apontam para diversas praias desta cidade, 

assim como uma extensa área verde que compõe parte da região da Juréia. Adiante, pela 

estrada do Guaraú, adentra-se ao Mosaico de Unidades de Conservação Juréia-Itatins (antiga 

Estação Ecológica Juréia-Itatins), local que abriga inúmeras comunidades, e que tem se 

mostrado uma das regiões brasileiras mais conflituosas, engendrando o trabalho de muitos 

grupos comunitários, associações, união de moradores, ativistas, militantes que protagonizam 

intensos embates com instituições governamentais ou de interesses privados. Igualmente, 

mobilizaram-se inúmeros estudos e pesquisas por parte de biólogos, geógrafos, antropólogos, 

engenheiros agrônomos, entre muitos outros. Houve quem dissesse outrora que o Vale do 

Ribeira seria um “túmulo de teses”, conforme lembra Nunes (2003, p. 138), em uma provável 

menção aos muitos estudos com pouca ação efetiva, ou outros que desencadearam políticas 

públicas desfavoráveis aos moradores locais. 

A minha escolha pela Vila de Barra do Una como tema da dissertação de mestrado se 

deu pouco antes da realização do processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-

graduação em Mudança Social e Participação Política da Universidade de São Paulo 

(PROMUSPP). No entanto, eu conheci a região em 2004, ano em que ainda estava fazendo 

minha graduação em Tecnologia em Turismo e Hospitalidade no Instituto Federal de São 

Paulo. Nesta época sabia muito pouco do que ocorria, de fato, na região da Juréia. No mais, 

tinha um modesto conhecimento sobre áreas protegidas.  

Compreendia que estas áreas eram importantes, principalmente, quando habitamos 

cidades complexamente desenvolvidas, abstrusas, como é o caso da cidade de São Paulo. Esta 

cidade é praticamente circundada por parques estaduais, como o Parque Estadual da 

Cantareira (PEC) e o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), que cumprem suas funções 

primordiais de unidades de conservação e nos trazem a sensação de que a porcentagem ínfima 

do que restou de mata atlântica, desde os tempos coloniais até hoje, é uma condição 

substancial para que a cidade se mantenha viva. 

No caso da Juréia nos vem à mente uma imensa quantidade de expressões que se 

tornaram comuns nas últimas décadas devido aos muitos discursos de ambientalistas. Uma 

delas, obviamente, é o termo biodiversidade, muito recorrente quando a conversa esbarra na 

beleza da região. É verbete comum na fala de pesquisadores, principalmente biólogos. Mas 

alguns moradores utilizam tal expressão vez ou outra.  
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Turistas também recorrem à “ideologia ambientalista”, e escrevem nas redes sociais, 

como facebook: “Estou na reserva preservada”. A beleza ímpar da região se destaca pelos 

inúmeros sítios naturais, pelas belas praias, morros, serras, trilhas ou “picadas” (nos dizeres de 

moradores locais), ilhas, cachoeiras, mangues e restingas. Enfim, pela “conservação” ou 

“preservação” do local, são expressões presentes em muitos debates acadêmicos, 

principalmente na história da Estação Ecológica de Juréia-Itatins. 

No entanto, muitos pesquisadores mencionados adiante abordam também outro tipo 

de diversidade, que diz respeito às muitas comunidades existentes no Brasil. Estas mantêm 

uma luta pela permanência na região há mais de vinte e cinco anos – muito antes das minhas 

primeiras visitas à Vila de Barra do Una. Esta diversidade é comumente conhecida por 

sociodiversidade. 

Procurava a Vila de Barra do Una com os mesmos intuitos de outros turistas, que 

regularmente a visitam: as caminhadas pelas trilhas na reserva “protegida”, ou a procura por 

uma praia “conservada”. Entretanto, em minhas primeiras viagens mal sabia que as 

instituições de leis ambientais e unidades de conservação afetavam profundamente inúmeras 

comunidades, embora me solidarizasse com os diversos vilarejos relegados à sorte da 

especulação imobiliária que impugnou milhares de moradores do litoral paulista à 

marginalidade. Conforme viajava para Barra do Una e conversava com moradores locais, 

percebi que os mesmos efeitos negativos do crescimento imobiliário, como a exclusão, 

desapropriação, desafetação, ou mesmo a alocação para outros lugares, também poderiam se 

aplicar na instituição de uma área protegida.  

Foi no camping do Seu João que constantemente montei acampamento. Este 

camping fica muito próximo do ponto final do ônibus que vem de Peruíbe. Notei uma vez que 

os visitantes conheciam a região e seus problemas, embora poucos soubessem dos impasses, 

principalmente os de ordem política que o local passava. Incluo-me. Notava, inclusive, a 

infraestrutura bem precária: a estrada de terra que vez ou outra ficava interditada, o ônibus 

desconfortável que liga Peruíbe à Barra, o precário saneamento básico na vila, meios de 

comunicação quase inexistentes. Diante disso, antevi alguns dilemas que iriam desencadear 

esta pesquisa. 

À parte da minha ignorância sobre áreas protegidas e comunidades em seu entorno, a 

discussão de incluir comunidades já havia avançado. Em 2000, instituiu-se o Sistema de 

Unidades de Conservação, na Lei Federal n° 9.985, estabelecendo categorias de unidades de 

conservação com objetivos não apenas de conservação da natureza, mas incluindo 

timidamente um amparo às populações tradicionais, como é o caso da Reserva de 
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Desenvolvimento Sustentável. Em 2007, tem-se a promulgação do Decreto Federal 6.040, que 

rege sobre a proteção das populações tradicionais. Neste sentido, a discussão, que já estava 

avançada, correu em passos pequenos, se pararmos para observar do ponto de vista destes 

povos. Em muitos casos, a instalação e gestão de uma unidade de conservação ainda ocorrem 

de forma a ignorar a participação popular. 

A Vila de Barra do Una é um peculiar vilarejo de pescadores, que abriga uma 

população tradicional, os caiçaras, mas também outros tipos de ocupantes, que chegaram em 

diferentes épocas. Misturaram-se e deixaram mais complexo definir o que é a vila. O tempo 

passou e as transformações seguiram. E o turismo crescia paralelamente à pesca como 

atividade. 

O turismo é hoje a principal atividade local. E o maior pico deste empreendimento 

ocorre nos feriados de fim de ano. Mas também ainda é refúgio de pescadores amadores e 

apreciadores das belezas do rio Una. Nas visitas à vila é perceptível notar um contato positivo 

entre moradores e turistas. Diversos deles têm uma profunda relação de amizade com muitos 

turistas, que são percebidas em conversas no camping, nos bares e restaurantes, até mesmo em 

barracas sazonais, nas conversas com os pescadores.  

Voltando à questão de ingresso no mestrado, escolhi o Programa de Pós-graduação 

em Mudança Social e Participação Política quando conheci o professor Sidnei Raimundo. 

Este fora um dos meus entrevistados na monografia para conclusão de uma pós-graduação 

lato sensu em Formação de Professores, com ênfase no Magistério Superior, finalizada no ano 

de 2012. Na ocasião estava pesquisando a respeito das abordagens, concepções e práticas 

pedagógicas de professores sobre meio ambiente nos cursos superiores de turismo. Este fato, 

sem dúvida, contribuiu para a elaboração de meu projeto aprovado no PROMUSPP, ainda no 

mesmo ano. 

Na conversa com o professor Sidnei, ele me falou das pesquisas que realiza neste 

programa de mestrado, dos assuntos primordiais em suas aulas, e os autores principais que 

utilizava. Concomitantemente, estava me interessando pela questão do turismo de base 

comunitária, o que iria ao encontro de uma das falas do professor, que citou enfaticamente em 

suas aulas a presença de muitos professores pioneiros neste assunto. No mais, notei que sua 

vida profissional, por excelência, tem sido pautada pelo estudo de gestão das áreas protegidas. 

Percebi que poderia trabalhar tal questão quando descobri que, na Barra do Una, os 

moradores já haviam se mobilizado na elaboração de um projeto de turismo de base 

comunitária para disputa em edital promovido pelo Ministério do Turismo. No entanto, a 

comunidade não havia conseguido dar sequência ao processo. A partir disso, procurei saber o 
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porquê da não continuidade do projeto, e percebi que tal questão resvalava em alguns 

percalços: o fato de se tratar de uma área protegida extremamente restritiva e que, embora os 

integrantes fossem caiçaras (algo que, mais, adiante, descobrir-se-ia ser uma realidade mais 

complexa ainda), estavam envoltos em conflitos dos mais diversos níveis, sendo que havia, 

como ainda há, uma aguda disputa por territorialidades. Em suma, surgiu um assunto a ser 

estudado, não apenas interessante, mas de imprescindível relevância social, e ao mesmo 

tempo eu havia descoberto um programa adequado para realizar tal pesquisa. 

Importante mencionar também que a decisão por um dos aportes de estudo foi 

direcionada para a antropologia, em especial, a etnografia, a qual utilizei para realizar esta 

pesquisa. A etnografia aqui utilizada pretende tratar do tema turismo. Esta decisão e interesse 

se consolidaram antes mesmo do ingresso no PROMUSPP. Isso porque participei como aluno 

ouvinte de uma disciplina, “A dimensão cultural das práticas urbanas”, ministrada pelo Prof. 

Dr. José Guilherme Cantor Magnani, no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Nesta disciplina tive mais 

contato com o método etnográfico, penetrando de maneira mais acurada nos estudos sobre 

“descrição densa” de Clifford Geertz. Acrescenta-se que o professor Sidnei Raimundo 

leciona, juntamente com a Prof
a
. Dr

a
. Andrea Viúde, uma disciplina de metodologia de 

pesquisa no PROMUSPP, onde se trabalha a etnografia e a descrição densa de Geertz.  

Após o ingresso, cursei algumas disciplinas no Programa de Pós-graduação inscrito, 

e também frequentei outros programas como o PROCAM, no qual, por exemplo, o professor 

Antonio Carlos Diegues é pesquisador Sênior do grupo de pesquisa NUPAUB - USP (Núcleo 

de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras). Outras 

disciplinas muito importantes foram: Filosofia da Ciência; Teorias e Métodos de Pesquisa; 

Tópicos Aplicados em Desenvolvimento Local e Cidadania; Estado, Mudança Social e 

Participação Política; Tópicos Aplicados em Ética na Pesquisa. Frequentei os grupos de 

Pesquisa: Memória Coletiva, Participação e Dinâmicas Comunitárias; e o Territorialidades, 

Políticas Públicas e Conflitos na Conservação de Patrimônios. Este último, do qual faço parte, 

é coordenado por meu orientador. Todas foram muito importantes para enriquecimento de 

aprendizado, trazendo à baila muitos substratos para meu projeto de pesquisa, em discussões 

que apontaram para os limites científicos dos estudos que realizo. As escolhas das disciplinas 

foram conforme interesse do pesquisador, mas também considerando indicação de professores 

e estudantes, servindo para ampliar o leque de discussão e aprimoramento do projeto de 

pesquisa. 
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Além do cumprimento das disciplinas participei de algumas palestras muito 

importantes para o desenvolvimento dos temas no projeto de pesquisa. Todavia, uma das 

grandes contribuições que tive também para o desenvolvimento desta pesquisa foi o 

envolvimento em um projeto desenvolvido pelo grupo de pesquisa. Fomos contemplados pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com o projeto 

intitulado: “Participação Política e Turismo na Gestão de Áreas Naturais no Estado de São 

Paulo”, processo n° 409448/2013-3. Este projeto, que envolve diversos pesquisadores, tem 

como objetivo compreender o processo de envolvimento e participação da sociedade civil na 

gestão de áreas protegidas, principalmente no que diz respeito a assuntos ligados ao turismo e 

Uso Público. 

Igualmente, não devo esquecer que o contato com os moradores e lideranças da 

região da Juréia foi-me de intenso valor para guiar-me, não apenas no sentido de trazer 

informações sobre suas realidades, mas também por suas experiências empíricas e seus pontos 

de vista críticos acerca de suas realidades, por conta de uma notável experiência ao trilhar 

seus caminhos às vezes acompanhados de pesquisadores das mais diferentes áreas (esta 

presença e parceria acadêmica ocorrem para o bem e para o mal, mais adiante explico). Estes 

moradores e lideranças também indicaram uma série de material de leitura de densa 

qualidade, que utilizei intensamente e se constituiu essencial para a construção deste trabalho. 

A qualificação foi um momento importante para esta pesquisa, quando o contato com 

os avaliadores trouxe-me sugestões sobre quais assuntos e cuidados deveriam ser tomados 

adiante na condução do trabalho de pesquisa. Contribuições imprescindíveis acerca da 

constituição das Unidades de Conservação, discursos sobre comunidades, lazer e turismo. 

Tentei seguir a contento, conquanto houvesse algumas dificuldades.  
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Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos mais as considerações finais.  

No primeiro capítulo deter-me-ei nos problemas que orientaram a pesquisa, os 

objetivos aspirados, e o caminho metodológico utilizado, neste caso, a etnografia. Desenham-

se as fases, os recursos, os materiais, as viagens, os encontros, as causalidades, os êxitos, os 

percalços e desafios que ocorreram a mim durante o estudo. Como se processou o início do 

contato com os moradores e como se transcorreram alguns pontos limitantes da pesquisa e 

desafios. Também é apresentada resumidamente a área de estudo, uma vez que a descrição 

completa caberá ao capítulo que irá tratar da etnografia do local. 

O segundo capítulo traz um recorte sobre a relação sociedade e natureza. A despeito 

da grandeza do tema, será tratada a construção simbólica da visão de natureza; as demandas 

globais acerca dos problemas ambientais, principalmente as que despontaram no século XX; 

os encontros de nações, grandes agências e instituições voltadas às discussões sobre 

desenvolvimento sustentável, e a perspectiva dos grupos sociais mais vulneráveis no que 

tange ao debate ambiental, ou os que foram alijados do processo desta discussão; o histórico 

das áreas protegidas, o debate sobre populações em áreas protegidas, especialmente no Brasil. 

A questão do turismo, a participação social e alguns princípios possíveis para uma “boa” 

governança e gestão de áreas protegidas serão também levantados neste mesmo capítulo. 

A discussão sobre os caminhos do turismo, do turismo massificado até a gestão mais 

autônoma, com participação mais efetiva comunitária está no terceiro capítulo. O turismo de 

base comunitária é um dos focos desta pesquisa, mas a perspectiva histórica do turismo, de 

modo genérico, não pode deixar de ser vista, ao menos em um pequeno recorte que 

proporciona um entendimento da condução do turismo no país. Este assunto, igualmente, 

tangencia outros de mesma relevância para esta pesquisa, como a análise de um turismo 

inserido em áreas protegidas, sua gestão sustentável, pensada sob a perspectiva endógena de 

desenvolvimento. No final do capítulo serão apresentadas algumas experiências de turismo de 

base comunitária, seus pontos comuns, elementos-chave que norteiam seus princípios.  

No quarto capítulo será apresentada a etnografia da Vila de Barra do Una. Um 

histórico do local, alguns aspectos anteriores à instalação da Estação Ecológica Juréia-Itatins, 

o processo de povoamento, e em seguida toda a reverberação destas áreas protegidas quanto 

aos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. As recategorizações da área, a primeira 
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Reserva de Desenvolvimento Sustentável que perdura apenas três anos, derrubada por ações 

movidas pelo Ministério Público. A luta por nova reconfiguração, os conflitos que quase 

(nunca) cessam, e o estado atual do local. Isto sob o recorte da narrativa construída e captada 

ao longo dos dias em que estive no local, que se erigiu por meio da observação participante, 

entrevistas, conversas, fotografias, participação em distintos eventos. Importante dizer que 

todas essas ações orientaram-se sob a perspectiva do desenvolvimento de um turismo de base 

comunitária: a experiência adquirida pelos moradores; a sociabilidade construída com a 

atividade, suas percepções acerca dos impactos desta atividade; a influência do poder público 

durante décadas, e como esta influência pode acarretar o turismo que traga benesses para a 

comunidade. 

O quinto capítulo tratará das possibilidades e entraves à promissão de um turismo 

de base comunitária. Uma ligeira retomada dos diversos assuntos apresentados neste estudo 

no tocante ao turismo de base comunitária para uma compreensão do objetivo geral proposto 

pelo pesquisador e os desafios que a comunidade deverá enfrentar diante de tal atividade. 

E por fim, as considerações finais sobre a pesquisa, onde serão retomadas as ideias 

de maneira sucinta, os desafios enfrentados nesta pesquisa e as possíveis contribuições para 

futuros estudos. 
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1. Bases teóricas e percurso metodológico 

 

No presente trabalho tenho levantado diversos questionamentos, e o primeiro deles 

foi algo que tem acompanhado minha carreira acadêmica: a necessidade indispensável de um 

aporte interdisciplinar, envolvendo principalmente a área de turismo. Inclui dizer outros 

campos de estudo contidos nesta pesquisa, como a antropologia, uma vez que a metodologia 

proposta para esta pesquisa está embasada na etnografia, dentro dos limites de tempo para 

realização do mestrado (dois anos). Outras áreas também contemplam fundamental 

importância, como as ciências ambientais e a geografia. 

Aspecto relevante em meu objeto de estudo é que a comunidade da Vila de Barra do 

Una, de certo modo, sempre foi alijada de suas territorialidades, o que dirá, então, em 

importantes tomadas de decisões sobre a condução de uma Unidade de Conservação. 

Portanto, é significante dizer que as políticas de manejo envolvendo áreas protegidas devem 

ter flexibilidade, e que estas sejam pautadas pelo respeito ao conhecimento dos moradores 

locais. O protagonismo das comunidades carece de ser levado em consideração, visto que seus 

conhecimentos empíricos acerca de suas regiões são determinantes para uma boa gestão 

participativa. É contraproducente ignorar esta participação sem que se use, por exemplo, o 

conhecimento geográfico local, como no caso do conhecimento das trilhas da região, ou 

mesmo das condições favoráveis à pesca, uma atividade bastante recorrente, realizada no rio 

Una, ou em alto-mar, nos quais são mostrados claramente o domínio e conhecimento dos 

residentes.  

Diversos autores se ocupam de intricados temas, caros à filosofia da ciência, que são 

observados nas obras de Santos (1996), Diegues (1999; 2001), Waldman (2004); Cunha 

(2009). Estes autores têm lembrado sobre a importância de se debater a dicotomia entre 

conhecimento tradicional (ou também local, regional, popular) e o conhecimento científico. É 

sabido sobre a influência das produções acadêmicas, ou de instituições governamentais, como 

é o caso da Fundação Florestal do Estado de São Paulo (FF), órgão da secretaria Estadual do 

Meio Ambiente que mantém diversas pesquisas, mormente na área biológica, sendo a 

responsável pela gestão das unidades de conservação no estado de São Paulo. Tal contato 

entre estes atores gera diversas discordâncias e conflitos, ainda que produza conhecimento 

para ambas as partes.  

Deste ponto, o uso por parte da comunidade de expressões marcadas por 

características racionalistas, tais como “biodiversidade”, que se entrelaçam com outras, 

questionadoras do apogeu desenvolvimentista, como “sustentabilidade”, e demais, pouco 
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frequentes, mas não menos provocadoras ao hegemônico modelo científico, como 

“etnoconhecimento”. Tudo isso cabe, e adentra o que será analisado. 

Como aporte às questões ambientais, o imaginário sobre as áreas naturais e seus 

respectivos impactos, o trabalho tem sido alicerçado pelos estudos de especialistas como 

Mccormick (1992), Molina (2001), Diegues (2001), Sachs (2004). Além de autores que 

tratam de desenvolvimento local, como Buarque (2002). Posteriormente, avaliam-se os 

conflitos em Unidades de Conservação, já que a Vila Barra do Una é localizada em uma 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, com destaque para Vianna (2008), também 

Raimundo (2011), que aborda igualmente o turismo no viés da geografia. Outros 

pesquisadores de destaque para o estudo do componente ambiental, conflitos, gestão e 

governança de áreas naturais e que podem trazer importantes orientações, são Morsello 

(2001), Sanches (2004) e Irving et al (2006), Graham, Amos e Plumptre (2003).  

A sustentabilidade é atualmente uma expressão polissêmica que deve ter na 

perspectiva diversos olhares. Em contraponto a uma noção mais institucionalizada do que é 

“sustentabilidade”, procurou-se buscar entendimento das questões ambientais por parte de 

comunidades que sofrem toda a sorte de danos ambientais, ou mesmo restrições. Neste 

sentido, a obra “O ecologismo dos pobres”, de Alier (2007), é fundamental para esta 

compreensão. Cabe dizer que diante deste levantamento se sobressaem outros temas: o 

primeiro deles é a noção de “Justiça Ambiental” (ACSELRAD, MELLO, e BEZERRA, 2009) 

e outros autores colaboradores do tema; um segundo é a discussão sobre “território”, que 

surgiu com mais vigor durante a pesquisa, e neste sentido, Raffestin (1993) e Haesbart (2004) 

foram os autores principais. 

Igualmente, o trabalho trará uma perspectiva e histórico de atividades de turismo 

como turismo sustentável, ecoturismo, mas principalmente concentrando-se no estudo do 

turismo de base comunitária no Brasil e seu desenvolvimento, por meio de referências como 

os autores: Coriolano (2003; 2006; 2007; 2009), como já mencionado na apresentação deste 

projeto. Também se tem como referência os trabalhos de Cruz (2003; 2005), Bartholo,  

Bursztyn, Sansolo, Irving et al, Maldonado, Zaoual (2009) e, mais recentemente, Mendonça 

(2011).  

No sentido de estudar as comunidades tradicionais, a principal referência é o 

pesquisador Sênior Antonio Carlos Diegues, do NUPAUB - USP (Núcleo de Apoio à 

Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras), mas também outros 
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autores clássicos, como Almeida (1945) e Mussolini (1980), bem como outros pesquisadores 

que trazem subsídios importantes para questões atuais, como: Adams (2000), Sanches (2004), 

Vianna (2008) e Simões (2009). 

Mas em campo, por mais que estivesse trabalhando em uma vila conhecida por ser 

caiçara, foi possível notar uma necessidade de aporte maior na questão do sentido e 

significado do que é comunidade. Assim, dediquei-me à procura de material que pudesse dar 

cabo deste conceito, e Cândido (2003), com o livro que se tornou um clássico das ciências 

sociais no Brasil, “Os Parceiros do Rio Bonito” foi deveras importante, assim como Cohen 

(1985), que discute a perspectiva simbólica de comunidade, e também artigos publicados 

recentemente que auxiliassem nesta discussão, como Mocellin (2011), que faz uma revisão 

sobre o assunto. Outro tema demandado em campo foi o turismo de segunda residência, para 

tal assunto, os autores consultados foram Tulik (2001) e, mais recentemente, Fonseca (2012). 

São várias as indagações a respeito deste projeto. Pontos que acercam desde meu 

papel como pesquisador na localidade e utilização de métodos, como no caso da etnografia, 

extrapolando para outros ligados à participação dos moradores da Vila de Barra do Una. 

Assim sendo, vejo que tal exame minucioso, referente aos posicionamentos dos autores que 

serão estudados, tem sido importante como base para uma melhor compreensão e contribuição 

para as atividades de pesquisa em campo e, igualmente, durante todo o cumprimento de meu 

mestrado.  

Desenvolvi minha pesquisa em um momento crucial para a região, onde 

acontecimentos recentes mudaram consideravelmente sua trajetória. É prudente que se faça 

diversos questionamentos a respeito de seu histórico, deste contexto atual e inferências sobre 

seu futuro. Considera-se a mudança conjuntural desta área, que era uma região com muitas 

restrições, passando atualmente a ser mais flexível, uma vez que hoje se instala uma área 

protegida menos restritiva como era durante a Estação Ecológica de Juréia-Itatins, permitindo 

aos moradores desenvolver o turismo e outras atividades tidas como tradicionais. Com efeito, 

é preciso ficar atento a estas mudanças. O uso da localidade com a ordenação do turismo pode 

trazer benefícios; todavia, deve-se ter precaução, pois, como já mencionado, impactos 

causados por esta atividade, principalmente negativos, são muito comuns. 

O escopo deste trabalho é investigar a possibilidade de desenvolvimento do turismo 

de base comunitária em uma vila inserida em uma conjuntura complexa de uma área 

protegida, e que tal contexto se vê às voltas de rotineiras mudanças. Não obstante, os 

impactos culturais do turismo, e destas mudanças estruturais, por conta de legislações 
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ambientais, são também objetivos de meu trabalho, e serão analisados no sentido de 

compreender contingentes problemas. O turismo, neste aspecto, pode gerar uma série de 

entreveros, essencialmente quando se trata da autenticidade de manifestações culturais, e é 

comum notarmos em pesquisas a descaracterização de tais manifestações para atender às 

aspirações do mercado turístico.  

 

1.1 Problemática da pesquisa: um conflito de conflitos 

 

A escolha da localidade pelo pesquisador, agregando-se as bases teóricas, ocorreu 

pela intenção de compreender a influência dos conflitos nas atividades de turismo dentro de 

um contexto de uma unidade de conservação. A Vila de Barra do Una, que antes compreendia 

uma Estação Ecológica, e hoje se encontra constituída como uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, insere-se também em uma conjuntura mais ampla, um Mosaico 

de Unidades de Conservação. Pretende-se, assim, avaliar as possibilidades de 

desenvolvimento de um turismo de base comunitária. Destaca-se que o bairro oferece um 

interessante campo de trabalho para estudo da compreensão de soluções de diminuição ou 

mitigação dos dilemas que as pessoas na região enfrentam. 

Quando visitava a Barra do Una, antes mesmo de ingressar no mestrado, notei que a 

vila era afetada por muitos problemas, mas principalmente da ordem de falta de infraestrutura. 

Com o passar dos estudos e das visitas que fiz, fui entendendo um pouco mais acerca de seus 

dilemas maiores, que são incontestavelmente a questão fundiária e a legislação ambiental. 

Em vista destas primeiras considerações descritas, desenvolvi algumas indagações 

que partiram primordialmente da observação do desenvolvimento do turismo na Vila de Barra 

do Una, sua organização espacial e participação política de moradores, ocupantes, associações 

locais, gestores, representantes de instituições governamentais, destacando os interesses que 

podem afetar ou influenciar diretamente e indiretamente os impactos do turismo na região. 

Deste modo, este trabalho tem como eixo as seguintes problemáticas: Como os sujeitos 

atuantes na vila entendem o desenvolvimento do turismo em áreas protegidas? Como se 

apropriam desta atividade e quais impactos e conflitos na comunidade são ocasionados diante 

de seu desenvolvimento? O que impossibilita a vila de desenvolver um turismo de base 

comunitária? E por fim, indaga-se, de maneira geral, quais possibilidades de desenvolvimento 

de um turismo sustentável, de base comunitária? 
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1.2 Hipóteses 

 

O tema principal a ser estudado por esta pesquisa está relacionado ao 

desenvolvimento de turismo sustentável, no que diz respeito ao protagonismo social, já que 

trata da participação política para fomento de práticas de atividades turísticas na Vila de Barra 

do Una, local onde se observa intensas lutas e mobilizações sociais travadas principalmente 

com o Estado (QUEIROZ, 1992; NUNES, 2003; SANCHES, 2004). A despeito de ser uma 

vila onde se localiza uma comunidade caiçara, que se caracteriza como população tradicional, 

e ainda mantenha timidamente atividades de subsistência, como a pesca, Nunes (2003) já 

constatava uma mudança, de que o turismo estava tendo forte relevância na economia dos 

moradores da região, pois o lugar: “transformou-se num bairro de veranistas, onde os antigos 

pescadores são hoje caseiros, donos de pequenos comércios, barqueiros etc. O número 

daqueles que exercem somente atividades de pesca e roça é muito diminuto” (NUNES, 2003, 

p. 75). 

Diante disso, observa-se que a comunidade de Barra do Una é composta por um 

grupo social heterogêneo, que não apenas os caiçaras, mas também, outros ocupantes não 

tradicionais, como por exemplo, os chamados “veranistas”. Os moradores tradicionais e 

ocupantes não tradicionais, em muitas ocasiões, possuem interesses comuns, principalmente 

no sentido de pretenderem que suas residências, fixas ou não, sejam asseguradas, uma vez que 

passam pela delicada situação de poderem ser retirados do local, já que estiveram durante 

muito tempo em uma Estação Ecológica (ESEC)
1
, uma unidade de conservação, a Estação 

Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), muito restritiva, que vigorou entre os anos de 1986 a 2013. 

Mesmo com mudanças recentes, com a transformação do local no ano de 2013 para uma 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
2
, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Barra do Una (RDSBU), agora uma área protegida mais flexível, não satisfez às aspirações de 

                                                           
1
 Área protegida que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É de 

posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de 

acordo com o que dispõe a lei 9.985. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 

l9985.htm>. Acesso em: 10 de julho de 2013.  

 
2
 Área protegida que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais 

e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. 

Lei 9.985. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>.  Acesso em: 10 de julho de 

2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
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todos os moradores ou proprietários de residências na vila. Em uma RDS os principais 

detentores de direitos são as populações tradicionais, na vila de Barra do Una, os caiçaras. 

A respeito do desenvolvimento do turismo, a própria comunidade já pretendeu 

instituir o turismo de base comunitária com auxílio de instituições como o governo federal, 

participando, por exemplo, de editais de fomento ao turismo por ele promovido. Porém, esta 

tentativa não foi bem sucedida por conta de embates envolvendo, principalmente, a questão da 

Vila de Barra do Una estar inserida em uma unidade de conservação muito restritiva, que não 

permitia a presença de moradores e tampouco o desenvolvimento de atividades turísticas, do 

ponto de vista econômico (BARTHOLO, BURSZTYN, SANSOLO, 2009, p. 474). 

Baseado nessas informações, levanta-se como hipóteses que as atividades turísticas 

já estabelecidas na Vila Barra do Una têm algumas características de turismo de base 

comunitária, pois há claramente uma aproximação dos nativos com os turistas, seja em 

pousadas ou campings, ou mesmo no desenvolvimento de atividades como a pesca artesanal 

ou esportiva, em monitorias, nas recepções a grupos escolares e de universidade. Aventa-se, 

como hipótese, que estes contatos suplantam a simples prestação de serviço, e tornam-se 

experiências de sociabilidade muito interessantes, onde a vida comunitária e seus aspectos 

sociais, econômicos e culturais estão imbricados e são ressaltados por estes grupos. 

Além de uma evidente experiência com o turismo, existe na vila uma razoável 

organização socioprodutiva da atividade. Os moradores possuem uma associação, a Sociedade 

Amigos da Vila de Barra do Una (SABU), que delibera sobre questões de turismo, organizam 

festas, mantêm parceiros com instituições associativistas, ONGs e mesmo governamentais, 

dividem atividades de recepção de turistas, embora isso aconteça aleatoriamente, em alguns 

casos, e em outros ainda seja de maneira incipiente. Também em conversas informais, para 

delineamento da pesquisa, coloca-se como hipóteses que os ocupantes participaram com 

propostas de desenvolvimento de projetos ecológicos, sociais e de turismo, como a tentativa 

de diálogo com a secretaria do meio ambiente, demonstrando buscar outras vias para 

solucionar os problemas que afetam a comunidade. Como hipótese, os moradores da Barra do 

Una apresentam um nível de organização que é um pressuposto importante para a implantação 

de um turismo de base comunitária. 

Constatam-se muitas preocupações que dizem respeito aos dilemas resultantes de 

muitas restrições infligidas aos moradores que trabalham com o turismo. São corriqueiras 

indagações acerca de infraestrutura básica ou mesmo turística. Em muitas delas os visitantes 

tomam conhecimentos das agruras por que passam os moradores, pois estão envoltos em 

processos burocráticos que os impedem, ou dificultam as reformas de seus equipamentos, 
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como em quartos de pousadas, pequenas construções, ou reformas em campings. Assim, 

tomam conhecimento destas questões e ambicionam solucioná-las para que possam trabalhar 

o turismo de maneira satisfatória. 

Todos estes acontecimentos apontam para uma profunda relação conflituosa, a saber, 

com o Estado, Governo de São Paulo, por meio da Fundação Florestal (FF) e do Instituto 

Florestal (IF), que instituiu regras e normas para a área em total desacordo com os estilos de 

vida e anseios dos moradores da vila. Como hipótese, indica-se que, mesmo numa RDS, os 

ocupantes são cerceados pelos órgãos de governo (FF e IF) de desenvolver o turismo na 

região, mesmo que este tenha bases sustentáveis.  

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Avaliar as possibilidades de desenvolvimento e gestão de um turismo de base 

comunitária na Vila de Barra do Una, município de Peruíbe, São Paulo, inserida na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una (RDSBU), analisando os conflitos decorrentes 

do histórico de áreas protegidas no local e seus impactos socioculturais ocasionados pelas 

atividades de turismo. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos  

 

1. Investigar os conflitos existentes entre moradores que detêm o estatuto de 

tradicionais, ocupantes não tradicionais, líderes locais, gestores e instituições 

governamentais, diante do desenvolvimento das atividades de turismo na unidade de 

conservação – RDS de Barra do Una. 

2. Analisar as experiências de participação no desenvolvimento da atividade turística 

como elementos de formação social, política e cultural. 

3. Refletir sobre os significados das experiências de sociabilidade dos moradores 

com o turismo. 

4. Averiguar as potencialidades e possibilidades para a inserção de um turismo de 

base comunitária em uma área protegida. 
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1.4 Área de estudo – localização da Vila de Barra do Una 

 

 

Figura 2 - Mapa da Vila de Barra de Una. 

 

A Vila de Barra do Una está localizada no município de Peruíbe, estado de São 

Paulo, especificamente, em uma unidade de conservação – Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, que faz parte do Mosaico Juréia-Itatins, situado em 24º18’47” - 24º36’10” S e 

47º00”03” - 47º30’07” W (NUNES, 2003). A vila é relativamente distante de Peruíbe: 25 km, 

sendo 7 km em estrada asfaltada, e mais 18 km por estrada de terra. Os aspectos físicos, 

climáticos, geográficos e biológicos serão descritos conjuntamente no capítulo que tratará da 

descrição etnográfica sobre os conflitos e os desafios para o turismo de base comunitária 

deste estudo sobra a vila. 
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1.5 Metodologia  

 

Diante da problemática investigada, bem como sua relevância acadêmica apoiada nas 

discussões dos tópicos debatidos na revisão bibliográfica, exponho o percurso metodológico 

deste trabalho, que foi procedido em primeiro lugar pelos levantamentos de bibliografia e 

estudos de assuntos pertinentes à pesquisa. A busca pelos autores que estruturam este trabalho 

se constituiu conjuntamente à confecção do projeto de pesquisa de mestrado, passando por 

alterações necessárias de acordo com a experiência acadêmica desenvolvida ao longo da 

pesquisa. 

O trabalho de mapeamento da etnografia se coaduna com estudos das comunidades e 

turismo de base comunitária, importante para observar as mudanças ocorridas na área 

escolhida para este estudo. O estudo de áreas protegidas e toda a contradição que este tema 

coloca diante da existência de populações nestes locais é assunto bastante debatido 

recentemente. Uma das referências básicas em que esta pesquisa se ancora são os trabalhos 

que discutem com profundidade este problema de caráter ambivalente e contraditório, como 

se tentará demonstrar no capítulo sobre as bases teóricas. 

Assim decidi, de acordo com estudos e indicações feitas pelo orientador, que 

necessitaria adentrar nas discussões culturais no turismo: relativização cultural, impactos 

culturais, diversidade cultural, ou seja, assuntos que concernem a uma aproximação do 

turismo à antropologia. As dissertações de Queiroz (1992), Nunes (2003); Sanches (2004), 

Peixoto (2005) e Ferreira (2012), que tratam desde o inicio dos conflitos da instituição da 

EEJI, até os embates mais recentes, foram de suma importância para entendimento da região, 

da instauração da unidade de conservação e seus desdobramentos. 

A presente pesquisa foi realizada por meio de entrevistas e pesquisa de campo de 

tipo etnográfico, aos moldes de descrição densa, abordagem postulada por Geertz (2012). O 

intuito é analisar o olhar, do ponto de vista interpretativo, da comunidade local (comunidades, 

associações, gestores, instituições governamentais, lideranças) da Vila de Barra do Una diante 

da atividade de turismo, as possibilidades de implantação de um turismo de base local, bem 

como buscar as relações dos moradores com os muitos turistas que frequentam a região, com 

seus distintos propósitos. Disso emergiria uma teia de significados, como propõe Geertz 

(2012), de onde se permitiria relacionar aos temas centrais da pesquisa, destacados no tópico 

precedente. 
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Nesse sentido, foi importante a observação das experiências vividas pelos moradores, 

pois procurei identificá-las, aproximando-me ao máximo destes. Assim procurei me situar na 

comunidade. E o início ocorreu em uma pequena viagem, com intuito apenas de observação 

assistemática
3
, como foi o caso da viagem, já como pesquisador, ou como pesquisador/turista, 

para a Festa da Tainha, realizada nos dias 06 e 07 de julho de 2013. A ideia era apenas 

registrar o evento, de maneira simples e livre, com o uso de uma máquina fotográfica. Mas 

utilizando-se também de anotações e registros com base no pequeno cabedal literário 

etnográfico estudado até aquele momento, vislumbrando a compreensão e o universo 

simbólico da festa, viabilizando a captação do estudo do ponto de vista qualitativo, com 

intuito de edificar uma profunda descrição do evento. Inspirado por Geertz, pois para este 

autor fazer etnografia: 

[...] é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, 

levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante. 

Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que 

definem o empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual 

que ele representa: um risco elaborado para uma "descrição densa" 

(GEERTZ, 2012, p. 4). 

Ao referir-se sobre cultura, entendida por este autor como uma “teia de significados e 

suas análises”, Geertz explica que os objetivos da descrição densa e teoria interpretativa da 

cultura são: “tirar grandes conclusões a partir de fatos pequenos, mas densamente 

entrelaçados; apoiar amplas afirmativas sobre o papel da cultura na construção da vida 

coletiva, empenhando-as exatamente em especificações complexas” (GEERTZ, 2012, p. 19 - 

20). 

O uso da antropologia interpretativa no sentido de se avaliar o turismo de base 

comunitária compõe elementos interessantes para fornecer subsídios com vistas a um 

entendimento mais integral da área de estudo, a saber, seus conflitos sociais, políticos e 

territoriais.  

Assim, a prática de campo para realização desta pesquisa se deu com a observação 

participante
4
. As atividades conduzidas por tal técnica ocorreram por meio de visitas ao local 

                                                           
3
 Para Lakatos, consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios 

técnicos especiais, ou precise fazer perguntas diretas (LAKATOS, 2010, p. 175). 
4
 Segundo Minayo (2007): “A técnica da observação participante se realiza através do contato direto do 

pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seu 

próprio contexto. O observador, enquanto parte do contexto de observação, estabelece uma relação face a face 

com os observados. Nesse processo, ele, ao mesmo tempo, pode modificar e ser modificado pelo contexto. A 

importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que não 



32 
 

de estudo, instalando-se em meios de hospedagens como pousadas e campings, o que 

possibilitou conversas com proprietários de equipamentos turísticos e turistas; participação 

em reuniões com gestores, líderes comunitários em assuntos que tratam de discussões sobre o 

turismo na localidade; participação em demais festas e eventos tradicionais na região; 

participação em atividades promovidas por órgãos públicos; passeios como caminhadas 

ecológicas, visitas a atrativos, entre outras ações que traziam contato com os sujeitos 

pesquisados. Além disso, procurei visitar o local em diversas épocas anuais, em feriados 

notoriamente conhecidos, assim como festividades locais e até mesmo familiares, uma vez 

que fui convidado a participar destes eventos, como foi o caso de um batizado católico 

coletivo.  

Em ordem, divido a pesquisa em duas fases. A primeira fase da pesquisa se inicia 

com a presença na Festa da Tainha (em julho de 2013), bem como viagens realizadas nos 

seguintes períodos: dias 24 e 25 de agosto de 2013, para participar de uma visita técnica de 

alunos promovida pelo Instituto de Psicologia da USP e ETECs do Vale do Ribeira; dias 22 e 

23 de outubro, 05 e 06 de novembro, 29 de novembro e 03 de dezembro de 2013, para 

participação em reuniões comunitárias.  

Como havia reuniões marcadas em datas próximas, entre o final de novembro e 

início de dezembro, decidi me estabelecer na vila por um período mais extenso, entre os dias 

26 de novembro até 13 de dezembro. No entanto, no dia 05 de dezembro, por motivos 

pessoais, retornei a São Paulo, e voltei à vila no dia 07 de dezembro, ficando até o período 

estipulado. Em seguida retornei nos dias 31 de dezembro de 2013 ficando na vila até o dia 02 

de janeiro de 2014. No dia 15 de janeiro de 2014, a convite de um monitor ambiental da EEJI, 

realizei uma pequena apresentação de meu trabalho de pesquisa sobre a Vila de Barra do Una 

para alunos de cursos de graduação de universidades paulistas, estagiários desta unidade de 

conservação. Isto feito no portal da EEJI, base do Perequê. E novamente fiz uma viagem para 

o bairro no início de fevereiro, entre os dias 03 e 10 de fevereiro. Por fim, voltei no feriado de 

carnaval, permanecendo na vila de 1º até 03 de março. 

Em uma segunda fase decidi voltar à pesquisa, no sentido prático, em julho de 2014. 

No intervalo, entre as duas etapas, ocorreu meu processo de qualificação de pesquisa, sendo 

aprovado no mês de junho de 2014. Deste modo, novamente voltei a campo nos seguintes 

                                                                                                                                                                                     
são obtidos por meio de perguntas, uma vez que observados diretamente na própria realidade, transmitem o que 

há de mais ponderável e evasivo na vida real.” (MINAYO, 2007, p.59-60) 
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dias: 12, 13 e 14/07 de 2014, para novamente participar da festa da Tainha; 31/08 e 01/09 para 

entrevistar moradores, e posteriormente nos dias 22 , 23 e 24/11, quando fiz uma pequena 

apresentação do que havia estudado, ou seja, uma primeira devolutiva para os moradores 

locais.  

Em uma viagem anterior já havia conversado com o presidente da Sociedade Amigos 

da Barra do Una (SABU) sobre a possibilidade de apresentação de meu trabalho e um bate-

papo com os moradores da vila. Continuei a conversa com o presidente via e-mail e também 

algumas vezes por telefone. Tentei agendar em um dia que pudesse ser interessante, tanto para 

a comunidade e que fosse ao encontro dos dias de folgas disponíveis do meu trabalho. 

Marquei para a segunda, 24 de novembro, com o presidente. Infelizmente o quórum foi baixo, 

pois apareceram no dia da apresentação o presidente, duas moradoras – que são monitoras 

ambientais –, bem como um proprietário de um restaurante. Sobre o quorum baixo, o 

presidente contou-me que ficou receoso de divulgar amplamente para a comunidade este 

evento. Antes mesmo, quando cheguei no sábado, colei um recado no mural de avisos 

próximo ao ônibus e também nos telefones públicos (onde geralmente se coloca tais recados e 

avisos), divulguei para diversos moradores, indo ao encontro de muitos. Alguns, infelizmente, 

tinham compromissos. Mas percebi que alguns dos quais convidei pessoalmente, até 

poderiam ter ido, estavam na vila, mas não mostraram muito interesse. Também confesso que 

escolhi um dia um pouco ruim, uma segunda-feira, na qual os moradores precisam utilizá-la 

para realizar tarefas em Peruíbe, ou região. E a comunidade (inclui o presidente), de certa 

maneira hermética, acredito, se mantém desconfiada na vila, por conta de muitos motivos que 

os prejudicaram, como a vinda de tantos pesquisadores que lá estiveram, cujas pesquisas 

pouco trouxeram resultado efetivo.  

As visitas proporcionaram ao pesquisador a coleta de dados próxima à realidade 

local, às situações de seus cotidianos, observação do desenvolvimento das atividades de 

turismo, e também outras triviais. Quando estava mais próximo da comunidade podia 

observar suas queixas, reivindicações e o que pretendiam como futuro. Era nas situações de 

informalidade que estas falas apareciam com mais frequência, arrisco a dizer, muito mais que 

nas entrevistas, pois se sentiam a vontade para se posicionarem sem se preocupar em ser 

censurados. 



34 
 

Pretendo, por fim, fazer uma última devolutiva aos moradores, após a defesa desta 

dissertação, como forma de manter contato com a comunidade, pois vejo isto como atitude 

necessária e ética. 

Instalei-me em diferentes campings, ao todo foram seis campings e três pousadas. 

Infelizmente não consegui ficar em todos os campings, embora mantivesse contato com 

outros proprietários e até mesmo estabeleci diálogos importantes.  

Nesta pesquisa foram realizadas nove entrevistas
5
 com moradores. Para Lakatos a 

entrevista é: 

Encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a 

respeito de um determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. É um procedimento usado na investigação social, para a coleta 

de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 

social (LAKATOS, 2009, p. 178). 

Ainda conforme Lakatos, as entrevistas são do tipo “despadronizada” ou “não 

estruturada”, pois são uma forma de explorar melhor um assunto, no caso os conflitos que 

derivam da atividade turística, por meio de perguntas abertas em conversa informal 

(LAKATOS, 2009, p. 180). Procurarei transcrever as entrevistas fielmente ao que foi dito, 

sem atentar muito à norma culta gramatical, pois acredito refletir bem o pensamento, intenção 

e anseio do entrevistado, assim como respeito à sua idiossincrasia. 

Utilizei roteiros de entrevista diversificados que se baseiam em histórico da 

localidade, adequando-se às características, principalmente de faixa etária, do entrevistado. 

Um dos roteiros foi elaborado conjuntamente com o grupo de pesquisa em que realizo 

pesquisa semelhante, a respeito da participação política e uso público das atividades de 

turismo em unidades de conservação
6
. Esta pesquisa paralela em muito contribuiu a este 

trabalho, inclusive com as entrevistas usadas em ambos os trabalhos. O intuito das entrevistas 

foi complementar à observação participante, como forma de colher dados específicos sobre 

algumas experiências que, embora sejam particulares, refletem um sentimento coletivo dos 

                                                           
5
 Os roteiros das entrevistas estão no Anexo A, e a transcrição das entrevistas estão no Anexo B desta 

dissertação. 
6
 O grupo de pesquisa: Territorialidades, Políticas Públicas e Conflitos na Conservação de Patrimônios 

desenvolve atualmente o projeto “Participação Política e Turismo na Gestão de Áreas Naturais no Estado de São 

Paulo”, aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq,), processo n° 

409448/2013-3. Este projeto, que envolve diversos pesquisadores, tem como objetivo compreender o processo 

de envolvimento e participação da sociedade civil na gestão de áreas protegidas, principalmente no que diz 

respeito a assuntos ligados ao turismo e Uso Público. 
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moradores do bairro. Em todas as entrevistas foram solicitadas autorizações
7
 aos moradores 

para o uso de suas falas.  

Por fim, ainda compondo base para análise etnográfica, também utilizei uma gama 

de documentos diversificados como fonte de construção de meu objeto de estudo. Alguns 

merecem destaque: estudos técnicos da Fundação Florestal, pré-Plano de manejo elaborado 

pela União dos Moradores da Juréia (UMJ); fascículo elaborado pela mesma UMJ em 

parceria com a UNICAMP; projetos da Associação de Moradores e Ocupantes da Vila de 

Barra do Una; atas de reuniões da formação do primeiro conselho da RDS (2006-2009), que 

vigorou entre os anos de 2006 e 2009, com as seguintes datas: 24/04/2007; 26/04/2007; 

08/05/2007; 18/05/2007; 01/06/2007; 10/06/2007; 26/06/2007; 01/07/2007; 27/07/2007; 

18/08/2007; 18/08/2007; 10/10/2007; 25/10/2007; 13/09/2007; 13/12/2007; 29/02/2008; 

29/02/2008; 13/05/2008. 

Os registros foram feitos com diversos materiais: cadernos de campo, máquina 

fotográfica e gravador digital. Foram instrumentos que me ajudavam a registrar muitos fatos, 

ou como Laplantine (2004) se refere, a “escrever contra o esquecimento”, e também Geertz 

(2012, p. 15), que menciona três características da etnografia, cabe considerá-las:  

“ [...] ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social, e a 

interpretação envolvida consiste em tentar salvar o ‘dito’ num tal discurso da 

sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis”. 

Silva (2006, p. 59) entende que atualmente a prática da etnografia proporciona uma 

possibilidade maior ao pesquisador de registrar os diversos acontecimentos de forma mais 

detalhada, por conta do número de equipamentos modernos. Mas não se pode confundir a 

capacidade destes últimos em captar com fidelidade uma maior aproximação, uma vez que 

ainda o pesquisador seleciona o que pretende ver (SILVA, 2006, p. 59).  

Importante entender que o recorte tentou basear-se nos discursos e na narrativa dos 

moradores da vila no tocante às suas percepções sobre o turismo. Com os assuntos 

demandados, houve um esforço para tratá-los, das particularidades às totalidades.  

 

1.6 O pesquisador e a chegada em campo 

 

                                                           
7
 Os modelos de termos de consentimento livre e esclarecidos estão no anexo desta dissertação. 
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Parafraseando Bronislaw Malinowski (2013), diante da decisão de ir a campo, assim 

fui me instalar na “praia deserta rodeado de meus equipamentos”. A praia não era deserta e 

nem eu na verdade estava só com meus equipamentos. Havia ali muitos moradores com 

histórias de felicidades, angústias, conflitos, esperanças e possibilidades de se ter um futuro 

mais digno. 

O início da pesquisa de campo aconteceu praticamente com a aprovação do projeto 

de pesquisa intitulado: “Entre conflitos e possibilidades: uma discussão sobre o 

desenvolvimento do turismo de base comunitária na Vila de Barra do Una em Peruíbe” pela 

Comissão Técnico Científica (COTEC), do Instituto Florestal de São Paulo (IF), e se deu 

exatamente no dia 30 de agosto de 2013. Tal período coincidiu com os planos de pesquisa de 

campo e cronograma, estabelecidos no projeto inicial, ainda mesmo no início das aulas no 

PROMUSPP. 

Cabe dizer que a primeira viagem foi para participar da Festa da Tainha. Assim, 

como o COTEC ainda não havia aprovado meu projeto, decidi ir como turista – ou 

turista/pesquisador – por julgar este evento como um importante componente de estudo para a 

minha pesquisa, já que é constantemente citada e enaltecida pelos moradores. 

A decisão de entrar em campo numa região conflituosa como a da Juréia foi feita 

com muita cautela. Silva (2006, p. 36) em estudo com base em pesquisa etnográfica, em que 

averigua os limites entre observação e participação de pesquisadores em comunidades 

religiosas afro-brasileiras, percebe que a chegada do antropólogo na área de estudo é um 

“momento delicado, decisivo e implica certas dificuldades e idiossincrasias desse campo”. 

Assim, aos poucos o pesquisador, quando chega neste ainda nuvioso campo, mesmo que 

possua algum conhecimento da realidade à sua volta, irá apreender “o grau adequado de 

proximidade e distância que deve manter na convivência cotidiana com os grupos” (SILVA, 

2006, p. 38).  

Vale salientar que começamos a pesquisa com nossas “próprias interpretações”, 

como lembra Geertz (2012, p.11); ou outras inquietações de pesquisadores como Pierre 

Francastel (1970, apud Laplantine 2004, p. 14): “só se vê aquilo que se conhece, ou pelo 

menos aquilo que se pode integrar a um sistema coerente”; e também como recomenda 

Viveiros de Castro (2002), embora adaptando aqui: “o que eu pensava que os moradores 

pensavam em relação ao turismo no bairro”. 
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Minha apresentação como pesquisador ocorreu paulatinamente, como na Festa da 

Tainha, na qual fiz anotações e registros fotográficos conforme a observação assistemática de 

Lakatos (2009). As fotografias foram todas feitas após pedir permissão para alguns 

organizadores e mesmo aos músicos participantes. Felizmente, não se mostraram contrários. 

Como estavam bastante ocupados com a organização do evento, preferi também não me 

aprofundar em conversas. 

Com a segunda viagem, feita sob a coordenação do Instituto de Psicologia da USP, 

com proposta de diálogo direto com a comunidade em assuntos diversos, entre eles o 

andamento da participação política dos moradores, consegui apresentar-me para alguns jovens 

líderes e uns poucos moradores anciãos. A eles, comuniquei que iria realizar um trabalho de 

pesquisa de turismo na vila. Na ocasião, na abertura do evento, no centro comunitário da vila, 

uma moradora mencionou a importância de se estudar os impactos do turismo, e também a 

participação da Universidade São Paulo em reuniões do conselho deliberativo da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável de Barra do Una.  

Mas foi em uma reunião dos moradores locais, convocadas por estes e o gestor da 

unidade, e demais funcionários da Fundação Florestal, que consegui uma “inserção” mais 

efetiva e afetiva na comunidade. No evento anterior havia anotado os e-mails de algumas 

pessoas presentes. Procurei manter contato pelo correio eletrônico, e próximo ao dia da 

reunião fui convidado por um jovem para participar deste encontro. Assim, no dia e hora 

marcada, procurei chegar sem atraso. Como as reuniões são, geralmente, realizadas em 

período matutino, aportei no bairro em um dia anterior. E assim fiz, com vistas a evitar atrasos 

ou perdas devido à distância do local a São Paulo. Chegando à vila deparei-me com a 

presidente da Sociedade Amigos da Vila da Barra do Una (SABU). Conversei rapidamente 

com ela que, de pronto, relatou-me a quantas andavam os conflitos locais. Convidou-me para 

sentar à sala. Assim, aguardei a chegada dos moradores e os outros participantes.  

Como já havia me alocado na sala, o então gestor da EEJI, logo ao entrar, notou 

minha estranha presença e já de início perguntou: “Eu conheço todo mundo aqui, mas você, 

eu não te conheço!”. Assim, apresentei-me a ele e a todos que estavam na sala, informando 

sobre meus propósitos de pesquisa. O gestor agradeceu também e disse que minha presença 

seria bastante importante.  

Nas reuniões que pude frequentar, a participação estava muito diminuta. Mas elas, de 

certo modo, me proporcionaram conhecer diversas pessoas, até mesmo algumas delas, que 
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moram em locais distantes, como os pescadores do porto do Tocaia. Este fica a 

aproximadamente uns cinquenta minutos de caminhada partindo da Barra do Una. E até fiz 

uma caminhada a este porto, mas partindo da praia do Caramboré. Lá conversei com a 

proprietária de um restaurante, mãe dos pescadores. A distância dos locais, e o fato de não ter 

feito nenhuma viagem de carro, contando que os ônibus possuem poucos horários, impuseram 

obstáculos à pesquisa. 

Mesmo sendo apresentado para boa parte da comunidade como o “rapaz que faz a 

pesquisa de turismo”, ou como alguns disseram outras vezes, “rapaz que faz pesquisa de 

turismo, acho que ele vai ajudar nós”, no início, tive dificuldades de interagir. Procurei 

circular constantemente, quando de minhas viagens, para que pudessem se acostumar com a 

minha presença na vila. Mesmo com aquela apresentação, supracitada, a pesquisa fluiu 

vagarosamente. 

A vila possui características importantes de serem explanadas. Pela Fundação 

Florestal, ela é basicamente dividida institucionalmente entre moradores tradicionais e 

ocupantes não tradicionais, ou adventícios
8
. Residentes na vila, os tradicionais são 

obviamente em maioria, embora haja alguns que morem em Peruíbe. No caso dos ocupantes, 

parte reside em outras cidades, como na metrópole de São Paulo. Mas há, em número 

diminuto, os que têm residência fixa na vila. Este grupo é formado por famílias, que inclusive 

se misturam, há casamentos de parentes de ocupantes não tradicionais com tradicionais, filhos 

de tradicionais que são afilhados de ocupantes não tradicionais.  

Os ocupantes não tradicionais, também, são chamados de veranistas. E isso é caso de 

muita revolta pelo grupo, pois apontam a FF de incitar uma divisão. Com essa divisão, e 

principalmente nomeação, ocorre um conflito intenso. Digo que esta divisão é institucional, 

pois diante do estabelecimento de áreas protegidas, foi necessário identificar os principais 

grupos beneficiários: os tradicionais. As demais pessoas, classificadas como ocupantes, 

teriam, segundo a legislação, de ser desapropriadas. 

A divisão entre tradicionais e moradores não tradicionais pode causar conflitos, mas 

não parece ser antagonista. Muitos destes moradores não tradicionais são chamados de 

                                                           
8
 Adventício é uma denominação criada no Cadastro Geral de Ocupantes no ano de 1990, realizado pela 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Diz respeito aos moradores e ocupantes não tradicionais 

vindos de diversas regiões do país, principalmente Minas Gerais e Nordeste. Dividem-se em adventício antigo, 

que chegaram antes da EEJI; e recentes, que chegaram após a instalação da EEJI (NUNES, 2003; SANCHES, 

2004; PEIXOTO, 2005). 
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“veranistas” (nomenclatura que causa excessiva discórdia entre o grupo). Subjaz uma união 

evidente, que apareceu retratada na etnografia. Os conflitos na comunidade existem dentro 

dos próprios grupos onde é possível notar algumas pequenas rivalidades. As pequenas 

desavenças trouxeram para a pesquisa obstáculos a serem transpostos. Percebi que alguns, de 

antemão, me “aconselhavam” a não conversar com um determinado morador que, às vezes, 

era até mesmo um parente próximo, de primeiro grau do informante. Em uma das minhas 

passagens, um dos proprietários de meio de hospedagem da vila me indagou, certa feita, o 

porquê de não ter mais me instalado em seu camping, uma vez que estava hospedado em 

outro. 

Em que pese o objeto deste trabalho e principalmente a questão que o norteia – o 

turismo de base comunitária – tentei conversar com pessoas de todos os grupos. Havia 

necessidade de entender o problema. Como muitos relatos etnográficos, também destaco o 

encontro mais frequente com moradores específicos, e não apenas lideranças: estabeleci 

relações de confiança com diversas pessoas, inclusive algumas se deram de maneira 

conflituosa em um primeiro momento. Mas, todas, ajudaram-me ao encontro de outros 

moradores, esclarecendo fatos da ordem do dia, ou mesmo passados.  

Destaco o contato bem próximo com alguns dos informantes. Dois jovens, que 

possuem idades semelhantes, entre 22 e 26 anos, me levaram a diversos lugares, 

apresentaram-me outras pessoas, facilitando minha conexão na vila. Estes jovens possuem 

personalidades distintas. Um deles faz curso técnico em turismo, é extrovertido e exaltado. 

Reluta constantemente às condutas da Fundação Florestal. Diz que sua família foi classificada 

como veranista. O outro jovem é um pouco tímido, envolto em atividades: é pescador, 

monitor e está terminando a faculdade de biologia, parece-me muito inclinado a estudar 

continuamente. Interessa-se pela questão dos estudos acadêmicos sobre as populações 

tradicionais, ou populações que vivem em UC. É filho de uma das famílias tradicionais, diz 

que seu avô é o sujeito mais antigo da Barra do Una. 

Outra pessoa fundamental foi uma liderança da Associação de Moradores e 

Ocupantes da Vila de Barra do Una, que não gosta de ser apontado como apenas liderança da 

associação, pois isso é algo “muito limitador” segundo o próprio. Não nasceu no Brasil, viveu 

em diversos países, inclusive Japão. Estudou ciências sociais nos Estados Unidos e economia 

no Brasil. Demonstra extremo conhecimento em direito e da legislação ambiental. De início 

tive um pequeno desentendimento com esta pessoa, por conta de eu ter usado a expressão 
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“veranista”. Mas posteriormente, foi-me deveras solícito. Ao passo que entendi que ele, sua 

associação e seus pares queriam ser ouvidos. Também conversei com alguns veranistas, 

quando me deparava ou nas casas dos moradores, ou nos bares e restaurantes da vila. Mas o 

principal informante sobre as demandas do grupo foi este informante apontado, que inclusive 

cedeu-me inúmeros materiais, como atas das reuniões do conselho deliberativo da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (a que perdurou entre os anos de 2007-2009). 

Outro entrevistado foi um morador ancião, nascido no Rio Verde, proximidades da 

Barra do Una. Liderança antiga, mas que está participando pouco das reuniões. Diz-se 

“cansado” destas discussões. No entanto, é ativo em diversas atividades, freqüenta bailes, 

inclusive em Peruíbe. E quando há alguma ação que possa prejudicar algum morador, está 

sempre presente. É proprietário de um bar que é o local de encontro regular das pessoas na 

vila, ou seja, pessoas de todos os grupos, moradores ou turistas. Muito inteligente, é 

conhecedor da fauna e flora local, bem como de ervas medicinais e demais plantas. Também é 

um exímio contador de lendas da região. 

Outras pessoas também marcaram pelo auxílio em informações: um casal, que possui 

uma barraca na praia em frente ao rio Una. Vendem petiscos, entre eles, bolinhos de peixe. O 

rapaz é oriundo do ABC paulista, casou-se com a moça, que é filha do morador tradicional 

descrito no parágrafo acima. Convidaram-me para o casamento, que foi realizado na praia. 

Infelizmente um contratempo me impediu de ir, expliquei a eles, que entenderam 

perfeitamente.  

Também mantive contato como um rapaz de meia idade, nascido na Bahia, casado 

com uma moradora tradicional, motorista da empresa de transportes Intersul. Dois moradores 

do Caramborê, que inclusive me cederam entrevistas: a primeira, uma mulher, proprietária de 

um camping, adventícia antiga; e o outro, um morador, adventício antigo, formado em 

Educação Física pela Universidade de São Paulo.  

Um entrevistado, tradicional de 53 anos, proprietário de camping na Barra, também 

cedeu-me entrevista. É uma figura um pouco polêmica, relatou que já teve problemas com 

moradores, e tem uma visão bastante crítica sobre estes, sejam tradicionais ou ocupantes não 

tradicionais.  

Tive dificuldades para me aproximar de algumas pessoas tidas como lideranças. Por 

conta de estarem ocupadas com trabalhos, sejam internos ou externos à vila, ou mesmo 
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quando as visitava na temporada, pouco conseguia diálogos. Algumas pessoas foram 

extremamente receptivas, uns mais retraídos, outros estavam quase sempre ressabiados, e 

alguns foram até mesmo irônicos. Mas tentei observar os “não ditos
9
”, os olhares 

desconfiados, e, às vezes, tive a sensação de que estava sendo vigiado. Quando a conversa 

fluía, observava também alguns tratamentos extremamente fraternais. 

De alguma maneira a diferença de gênero pode ter dificultado determinados 

diálogos. Silva (2006, p.84) nota em seu estudo etnográfico
10

 que homens e mulheres podem 

ter acessos privilegiados a informações. Em algumas das viagens minha esposa esteve comigo 

na vila. Percebia claramente que, quando ela estava, o diálogo fluía mais com algumas 

mulheres do local.  

Assim, conversei e entrevistei algumas mulheres. Conversei e me hospedei na 

pousada de duas lideranças femininas que participam de diversas atividades ligadas ao 

turismo; e também em outra pousada em que a proprietária também é uma mulher de 

aproximadamente 38 anos, sendo que esta, diferente das outras duas, é mais introvertida, 

embora realize inúmeras atividades: administra um restaurante (próprio), coleta mariscos 

junto com o marido, e disse inclusive que possuía carteira de pesca. Fiz uma entrevista com 

ela, na qual estava junto seu marido, que além de ajudá-la nos trabalhos da pousada é também 

segurança, e já foi Guarda-Parque de UC no vale do Ribeira. Também fiz uma entrevista com 

outra liderança feminina, participante e executora de projetos de turismo, e também ex-

presidenta da SABU. 

Além de ser um importante complemento à observação participante da pesquisa, as 

entrevistas, com o roteiro elaborado com questões no formato “despadronizado”, pretendiam 

trazer um enfoque amplo, sem muita interferência do entrevistador, procurando ouvir mais o 

entrevistado, uma vez que havia necessidade de se obter um maior detalhamento do assunto 

pesquisado. O questionário elaborado com o grupo de pesquisa supracitado foi relevante nas 

entrevistas com as lideranças locais, presidentes de associações e ex-gestor da UC. Um pouco 

mais longas, foram entrevistas muito extensas que proporcionaram também compreender o 

papel dos entrevistados nas associações e organismo públicos, e, além disso, quanto as 

especificidades dessas instituições. 

                                                           
9
 Termo de análise de discurso. 

10
 Vagner Gonçalves da Silva é autor do livro “O antropólogo e sua magia”. O livro aborda os trabalhos de 

campo e textos etnográficos realizados por diversos antropólogos que pesquisam principalmente comunidades 

afro-religiosas brasileiras. 
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No mais, mais fui afortunado pela ajuda de tais informantes, que além das conversas 

e entrevistas para as quais já havia me programado, ou festividades anuais já consagradas na 

vila – réveillon, carnaval e Festa da Tainha –, também fui convidado para participar de 

diversas reuniões, batizados, fazer trilhas, praticar esportes locais e também fazer passeios de 

barco com pescadores.  

Das minhas visitas à Barra do Una recebi convites por parte de integrantes da 

Fundação Florestal para apresentação do andamento de meu trabalho, realizar conversas com 

gestores, técnicos e funcionários da instituição. Entrevistei um ex-gestor da Fundação 

Florestal. Neste caso desloquei-me até sua cidade de residência, a Ilha Comprida. 

Em relação aos contatos que tive por meio de simples conversas ou entrevistas 

formalizadas, adiante, decidi e tomei todo cuidado para manter o anonimato das pessoas que 

contribuíram com informações, sejam elas da comunidade ou de instituições públicas, ou 

outras com que de alguma forma mantive diálogos. 

Foi preciso entender as limitações desta pesquisa, que demandou uma infinidade de 

assuntos que se entrelinhavam, antes de prosseguir no próximo passo, para não se perder nas 

complexidades de informações e relações. Foram subsídios deveras importantes para a 

necessária densidade de estudo. Foi preciso perceber com humildade os desafios que seriam 

travados. 

Mesmo a Barra do Una sendo uma vila razoavelmente pouco habitada, o contexto é 

bem complicado. Numa etnografia, aponta Vagner (2006, p. 39), nem sempre é possível 

“coletar depoimentos representativos do maior número de segmentos sociais possíveis”. 

Como toda e qualquer pesquisa há inúmeros impasses e limitações – repousar na 

impecabilidade é difícil, diria Clifford Geertz. E mesmo Geertz reconhece as limitações da 

etnografia interpretativa, pois: 

[...] está sempre presente o perigo de que a análise cultural perca o contato 

com as superfícies duras da vida – com as realidades estratificadoras políticas 

e econômicas, dentro das quais os homens são reprimidos em todos os lugares 

(GEERTZ, p. 21). 

Um último fator a ser destacado como limitador é a locomoção no bairro. As praias 

do Caramborê e Desertinha são mais próximas da vila principal. São acessadas por trilhas de 

razoável facilidade, exceto pela travessia em meio aos costões rochosos e pedras 

escorregadias. O caminho até o rio Una se dá pela própria praia, ou se entra pelo porto, que 



43 
 

fica na entrada da vila. Até o porto do Tocaia, outra região que compõe a vila, o caminho é 

mais longo.  

Como mencionei, em um dia de minhas andanças, caminhei do Caramborê até o 

Tocaia, foram quarenta minutos. Em outro dia fui de ônibus da Barra do Una até o mesmo 

bairro, são aproximadamente 10 minutos. O ônibus foi meu principal meio de transporte. Fiz 

uso diversas vezes, assim notei e senti “na pele” uma das maiores dificuldades dos moradores. 

Em diversas vezes ele atrasou, chegou a não cumprir seus horários e até mesmo, em uma das 

voltas à Peruíbe, quebrou no meio da estrada de terra de 18 km.  

Escrever sobre os relatos e fazer com que eles se enredem ao restante do material foi 

a última tarefa. Quando percebi que havia a “saturação da amostragem”
11

, decidi dedicar-me 

exclusivamente a escrever. Nesta fase final agruparam-se às leituras as inúmeras descrições, 

relatos, conversas rápidas transcritas em caderno de campo mais as entrevistas gravadas. 

Todas estas com a atenção às indicações de Geertz (2012), pois são dados de “primeira mão”, 

mas o relato final é sempre de “segunda mão”, ou minha “construção das construções de 

outras pessoas”. E a construção deste trabalho de pesquisa não ocorreu de maneira linear, 

houve avanços, recuos, momentos de estagnação, reflexões, saídas e voltas a campo. 

Afastamentos para poder enxergar melhor o que se procurava ver. Entre caminhos e rupturas 

tentei esforçar-me para compreender os pequenos fatos que podem colaborar no entendimento 

dos mais complexos.  

                                                           
11

 Para Moraes (2003, p. 194): Entende-se que a saturação é atingida quando a introdução de novas informações 

nos produtos da análise já não produz modificações nos resultados anteriormente atingidos. Isso, naturalmente, 

implica um processo de coleta e de análise paralelos. 
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Capítulo 2 – Áreas naturais protegidas: dos conflitos à gestão participativa 

2.1 As áreas naturais e a sociedade 

  

Para compreender como se manifesta historicamente a oposição entre 

sociedade/cultura diante da natureza apoiamo-nos, inicialmente, em Alain Corbain, que 

investigou a relação do homem com o mar, observando que as interpretações bíblicas, por 

exemplo, sempre colocaram o oceano como um lugar de “mistérios insondáveis”, não sendo 

encontrado nem mesmo no Jardim do Éden (CORBIN, 1989, p. 11).  

A praia também é objeto de observação deste autor, que recorre não apenas aos 

escritos bíblicos, mas também remonta à Grécia antiga e Sêneca: “Faz parte da natureza do 

mar rejeitar sobre as praias toda secreção... e tais purgações ocorrem não apenas quando a 

tempestade agita as ondas, mas quando reina a calma mais profunda” (SENECA apud 

CORBIN, 1989, p.23). Mas esta visão, ao longo dos tempos, seguiria, nas palavras de Corbin, 

um “percurso efêmero”: permaneceria recorrente no medievo, posteriormente passando por 

uma transição em meados do iluminismo. 

Para Corbin (1989) os românticos tiveram um papel importante na transição do 

pensamento negativo sobre a praia, pois “souberam fazer da beira-mar um lugar simbólico da 

fidelidade”. Surge a partir daí um viajante, ou andarilho, que caminha prazerosamente pelas 

praias à beira do mar. Conjuntamente a isso, a concepção em relação às praias passa a se 

tornar o oposto do que havia sido antes, onde pairavam aspectos negativos; agora, também 

seriam procuradas para fins medicinais, e mais adiante, também com o sentido de recreação 

(CORBIN, 1989). 

Raimundo (2010) sugere que podemos perceber, ao longo da história ocidental, 

principalmente, partindo do pós-feudalismo até os tempos atuais, três grandes períodos de 

mudanças no que diz respeito à relação entre a sociedade e a natureza. Numa rápida 

observação, um primeiro momento seria a passagem do feudalismo para a Idade Moderna, 

onde a cidade era vista como o lugar sagrado, da civilidade, habitado pelas pessoas, com as 

muitas intervenções feitas pelos homens; contudo, esta teria como oposição os locais mais 

longínquos como as montanhas, florestas, mares, entre outros, designados, assim, como sítios 

profanos, da selvageria. Thomas (1988, apud Raimundo 2010) assinala que: no século XVII, 

por exemplo, odiadas, as montanhas eram vistas como “estéreis verrugas, furúnculos”; mas 

um século adiante obtiveram “admiração estética”. 
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Paradoxalmente, surge uma prática de contemplação da natureza e o homem se volta 

aos campos, aos vales, enfim, aos ambientes que pouco haviam sofrido a influência humana 

até aquele momento, isto ocorrendo devido a muitos fatores, entre eles: melhoramentos de 

transportes, progresso da ciência, um apreço pela jardinagem e muitas formas de representar a 

natureza, somando-se ao gosto pelas artes e literatura (RAIMUNDO, 2010). 

No que se refere a um segundo momento, temos a revolução industrial como 

protagonista de muitos acontecimentos, entre eles o surgimento do modo de produção 

capitalista, onde a natureza é observada como provedora inesgotável de suprimentos para o 

homem. A revolução industrial deu propulsão a uma veloz expansão das cidades que, 

consequentemente, instalaria uma vida mais insalubre, ocasionada por uma poluição de 

grandes proporções; todavia, trouxera, além disso, um número de inexoráveis mudanças 

sociais que refletiriam, consequentemente, nos processos de desenvolvimento global 

(RAIMUNDO, 2010). 

E por último, num terceiro momento, conforme as agendas governamentais em nossa 

sociedade contemporânea, engendraram-se os primeiros movimentos ambientalistas que 

culminariam nos encontros de especialistas e reuniões realizadas em Estocolmo (1972) e Rio 

(1992, e mais recentemente em 2012), passando a partir daí a ganhar notoriedade, sendo 

condicionados pelos ideais de sustentabilidade (RAIMUNDO, 2010). Fatos estes que 

moderaram a linha de debate sobre os desenvolvimentos dos países.  

Não se sabe exatamente quando surgem os primeiros movimentos ambientalistas 

(MCCORMICK, 1992), no entanto, dos primeiros grandes impactos causados pelo início da 

revolução industrial até o final do século XX, onde a preocupação com o meio ambiente 

ganha larga escala, surgem questionamentos até sobre o desenvolvimento econômico, 

desabrochando inúmeras indagações, e inserindo como complemento na palavra 

desenvolvimento, o suplemento “sustentável”.  

No final do século XIX a sociedade entendia a necessidade de proteção e 

conservação dos recursos naturais. Deste modo, surgem as áreas protegidas. Nos Estados 

Unidos, a instituição do Parque Nacional de Yellowstone é um marco inicial, na Inglaterra 

surge a Nature Reserve (MORSELLO, 2001, p. 27). Em 1909, protecionistas do continente 

europeu se reuniram em um congresso, e desse encontro foram disseminando discursos que 

abordavam o comércio de peles e plumagem, a pesca de baleias, proteção de aves migratórias, 

etc.  
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Nos anos de 1930 a Europa viveu uma época sombria, assolada pela segunda guerra 

mundial, reduzindo sua atenção às questões ambientais (MCCORMICK, 1992). Com o fim do 

conflito global, a partir da fundação Organização das Nações Unidas (ONU), ocorreram atos 

em favor das querelas ambientais, que iriam, aos poucos, dominar o cenário político. 

Veremos adiante que o debate pela proteção da natureza iria adquirir uma 

polarização que moderaria as discussões: ficaria entre o preservar estritamente ou a 

possibilidade de conservação, partindo de um viés utilitário.  

 

2.2 Desenvolvimento sustentável como estratégia de manejo de áreas protegidas 

 

Para diversos pesquisadores (MCCORMICK, 1992; CASCINO, 1999; TAVOLARO; 

2001) alguns antecedentes a estes fatos históricos da agenda ambiental, liderados por 

membros de países desenvolvidos, são muito importantes. Um deles é a publicação, em 1962, 

de um importante livro com o título de “Primaveras Silenciosas”, escrito por Rachel Carson, 

que fez com que pairassem muitas dúvidas em relação às atividades humanas na agricultura, 

como o uso dos pesticidas que, por conseguinte, causaria o desaparecimento de espécimes de 

animais, sendo esta publicação uma das que popularizaram as preocupações ambientais 

(TAVOLARO, 2001, p.165). O “grande nevoeiro”, ou “Big Smoke”, e o acidente ocorrido na 

baia de Minamata, no Japão, trouxeram abalo à opinião pública da época.  

O ano de 1968 foi marcado por agitações em Paris, Praga, Amsterdã, entre outras 

cidades europeias, sendo que estes eventos foram sucedidos por inúmeros atos, ações e 

manifestações envolvendo jovens de diversas partes do mundo. Aliados, os mais diferentes 

grupos, como feministas, ecologistas, antifascistas, antirracistas, pacifistas, uniram-se com o 

propósito de conquistar plenamente seus direitos civis. O movimento Hippie, na época, 

também trazia sua representatividade, disparando frases emblemáticas contrárias à cultura de 

guerra existente. 

Na esteira dos questionamentos ambientais, no que diz respeito à 

contemporaneidade, destaca-se a reunião realizada em 1968 por um grupo de cientistas de 

diversos países, também em maioria do bloco de desenvolvidos, o “Clube de Roma” 

(FURTADO, 1974). Em que pese todo o arcabouço neomalthusiano desta reunião, haja vista 

que sua pauta fundamental estava em questionar o contingente populacional (FURTADO, 

1974), colaborou evidentemente para a sequência de encontros com a temática de meio 
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ambiente. Após isso, alargam-se pelo mundo as discussões ambientais, sobressaindo o 

apanágio “desenvolvimento sustentável” (REIGOTA, 2004). 

Subsequente a Estocolmo, a década de 1980 ressoou os muitos ecos divulgados nos 

anos 60/70, que trouxeram avanços na agenda ambientalista institucional. Por exemplo, a 

publicação do documento Nosso Futuro Comum, ou relatório de Brudtland, culminou no 

surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, que seria mais comentado e 

propagado após a ECO-92, conferência que fora realizada no Brasil, especificamente na 

cidade do Rio de Janeiro (REIGOTA, 2004). Nota-se, ao longo dos anos, que esse preceito de 

sustentabilidade iria penetrar paulatinamente em discursos de muitas áreas sociais como na 

política, economia, ciência, entre outras. 

Para estudiosos do tema sustentabilidade, esta pode ser entendida por meio de 

princípios, como é o caso de Molina (2001): 

[...] respeitar e cuidar da comunidade dos seres viventes; melhorar a 

qualidade da vida humana; conservar a vitalidade e a diversidade da Terra; 

reduzir ao mínimo a utilização dos recursos não renováveis; manter-se 

dentro da capacidade de carga da Terra; modificar as atitudes e práticas 

pessoais; facultar às comunidades o cuidado com seu próprio ambiente; 

proporcionar um marco nacional para a integração do desenvolvimento e da 

conservação; e formar uma aliança mundial (MOLINA, 2001, p. 183). 

 

Sachs (apud VEIGA, 2006) valida a recomendação de objetivos específicos para o 

desenvolvimento sustentável, sendo estes divididos em oito dimensões: social, cultural, 

ecológica, ambiental, territorial, econômica, política nacional e política internacional. Estes 

propósitos devem ser vistos como indispensáveis no desenvolvimento de áreas protegidas que 

contenham populações em seus interiores.  

Os princípios e objetivos versados acima são desdobramentos de muitas avaliações 

das intervenções antrópicas ocorridas nos últimos tempos. Subsequente às décadas de 

1970/80/90, muitas metodologias de avaliação de impactos ao meio ambiente tornaram-se 

referência. Pode-se dizer que uma das primeiras “diligências” ambientais foi o 

estabelecimento de áreas protegidas, porém, como veremos adiante, a gestão destes sítios foi 

problemática. Outros recursos para a proteção da natureza foram muito relevantes, como a 

Ecologia da Paisagem, a Biologia da Conservação.  

Contudo, um componente essencial havia sido negligenciado pelos defensores do 

meio ambiente deste período: o humano. Muitas comunidades, no Brasil e no mundo, agiram 

e têm atuado contra os danos causados aos recursos naturais existentes. Sem o referendo das 
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grandes agências, do conhecimento científico ou das teorias produzidas nas universidades, 

estes grupos e povos surgiram (e insurgiram) como protagonistas na defesa da natureza. 

 

2.3 Muito além do desenvolvimento sustentável: ecologismo dos pobres, justiça 

ambiental 

 

Muito além das agendas governamentais que incluiriam na dianteira das discussões a 

participação e interesses das grandes potências mundiais, paralelamente ecoou, mesmo com 

pouca visibilidade, um movimento em defesa de povos que viviam à margem dos grandes 

debates ambientalistas até aqui mencionados. Destarte, podemos nos apoiar na expressão 

cunhada por Alier (2014), o “ecologismo dos pobres”, que alerta que esta luta, de certa forma, 

foi marginalizada. Importante dizer que o autor não pretende condenar estes povos à pobreza, 

mas os movimentos ambientais por ele analisados são de grupos que de certa maneira são 

historicamente invisibilizados. 

Para Alier (2014), o ecologismo ou ambientalismo se expande como reação ao 

crescimento econômico, mas é interessante notar que nem todos os integrantes de tais 

movimentos têm posições convergentes. Deste modo, o autor divide o ecologismo em três 

correntes. A primeira delas é o culto ao silvestre, que é integrado principalmente pelos 

“preservacionistas”, ambientalistas mais radicais quanto a presença do homem e/ou 

comunidades em áreas naturais; o evangelho da ecoeficiência vem em seguida, com posturas 

mais “conservacionistas”, mais brandos quanto à conciliação entre populações e natureza. 

Esta vertente tem como aliada indispensável à ciência. As duas primeiras correntes convivem 

simultaneamente e disputam a primazia, mas às vezes, até mesmo entrecruzam-se (ALIER, 

2014, p. 32).  

Na terceira vertente, na periferia da ideologia de sustentabilidade, também é correlata 

a expressão cunhada por Alier (2014), que é o “ecologismo dos pobres”, ou também por 

outros pesquisadores que a chamam de “justiça ambiental”, surgindo por ocasião da crescente 

desigualdade social, e também pelos diversos conflitos quanto aos usos da água, de acesso às 

florestas, a respeito de cargas de contaminação e o comércio ecológico desigual (ALIER, 

2009). 

Atualmente há uma farta literatura que trata de conflitos de comunidades que 

ocupam áreas naturais, protegidas por legislação ou não. Problemas são comuns, como os 
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aqui citados, que desencadeiam conflitos e tiveram uma intensificação maior na 

contemporaneidade: despejo de materiais tóxicos em áreas habitadas por populações pobres, 

desigualdade de distribuição dos próprios recursos naturais, e também o próprio uso de 

território. Diante de tais contendas surgem conceitos como o “racismo ambiental”, que na 

percepção de Herculano (2006) são “conflitos entre grupos sociais muito desiguais em termos 

de poder econômico e político e que se defrontam em disputas que têm no meio ambiente seu 

epicentro”.  

Acselrad (2002) pontua detalhadamente como esta concepção surge, por conta de 

práticas de se alocar instalações de esgoto ou dejetos tóxicos próximos às áreas habitadas por 

populações pobres, sendo necessário avaliar isso de maneira mais concreta: 

Momento crucial desta experiência foi a pesquisa encomendada em 1987 

pela Comissão de Justiça Racial da United Church of Christ, que mostrou 

que "a composição racial de uma comunidade é a variável mais apta a 

explicar a existência ou inexistência de depósitos de rejeitos perigosos de 

origem comercial em uma área". Evidenciou-se então que a proporção de 

residentes que pertencem a minorias étnicas em comunidades que abrigam 

depósitos de resíduos perigosos é igual ao dobro da proporção de minorias 

nas comunidades desprovidas de tais instalações (ACSELRAD, 2002, p. 53). 

Assim o autor indica que: 

O fator raça revelou-se mais fortemente correlacionado à distribuição local 

dos rejeitos perigosos do que o próprio fator baixa renda. Portanto, embora 

os fatores raça e classe de renda tenham se mostrado fortemente interligados, 

a raça revelou-se um indicador mais potente da coincidência entre os locais 

onde as pessoas vivem e aqueles onde os resíduos tóxicos são depositados 

(ACSELRAD, 2002, p. 53). 

A partir desta experiência, Benjamin Chaves, um reverendo, cunhou a expressão que 

se tornou popular academicamente, “racismo ambiental”. (ACSELRAD, 2002, p. 53). Em 

outro texto, Acserald, Mello, e Bezerra, (2009, p. 9) trazem à luz do debate a questão de 

“injustiça ambiental” que é a “imposição desproporcional dos riscos ambientais às populações 

menos dotadas de recursos financeiros, políticos e informacionais”. O autor observa que a 

tentativa de superação das injustiças impostas às comunidades provocou o que ele chama de 

“justiça ambiental”.  

Populações que habitam áreas protegidas no Brasil, como é o caso da Juréia e Vila de 

Barra do Una, sofreram violações de direitos e mesmo de voz, haja vista que se confrontaram 

com grupos que detêm poder. Isto porque conforme apontam os estudos, duas das instituições 

públicas que aportaram na região, tanto a Nuclebrás (com passagem um pouco mais rápida 

pelo local) como a Fundação Florestal, instalaram-se de forma equivocada, provocando 
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instabilidade com regramentos suspeitos e ações coercitivas, desmobilização social, uma vez 

que cooptavam alguns moradores, maculando as relações nas comunidades (QUEIROZ, 1992; 

NUNES, 2003; SANCHES, 2004; PEIXOTO, 2005). 

Conflitos isolados podem, de certo modo, ser resolvidos com mais facilidade. 

Diferentemente daqueles estruturais, como os que derivam da economia capitalista, em que o 

antagonismo de classe é evidente (HERCULANO, 2006). Dos autores clássicos, o 

antagonismo de classe, e a tomada de consciência diante de um conflito foram exaustivamente 

debatidos nas obras de Karl Marx. Em outra perspectiva, Simmel (1964) nota que, além de 

possuir aspectos negativos, o conflito possui aspectos positivos; é importante que haja até o 

conflito, interessante para que se almeje certa unidade, ao contrário disso, a indiferença é 

negativa e inerte (SIMMEL, 1964, p. 123).  

Os conflitos de que tratamos aqui são os que envolvem as questões ambientais. 

Havendo um cabedal de estudos que tratam do tema. Segundo Acselrad (2004, apud 

Herculano , 2006) conflitos ambientais são: 

[...] aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de 

apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo 

menos um dos grupos tem ameaçada a continuidade de suas formas de 

apropriação, ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, 

água, ar ou sistemas vivos – em decorrência do exercício das práticas de 

outros grupos. O conflito pode derivar da disputa por apropriação de uma 

mesma base de recursos, ou de bases distintas, interconectadas pelas 

interações ecossistêmicas. 

 

Para Scotto e Carvalho (1995, apud HERCULANO, 2006), 

Conflitos sócio-ambientais são aqueles conflitos sociais que têm elementos 

da natureza como objeto e que expressam as relações de tensão entre 

interesses coletivos/espaços públicos versus interesses privados/tentativa de 

apropriação de espaços públicos. 

 

Estas duas definições de conflitos são interessantes, pois conglomeram questões 

territoriais: sejam materiais ou simbólicas, os interesses: sejam coletivos ou privados, e, 

finalmente, as ameaças e desvantagens que um grupo (ao menos um) pode sofrer diante de 

uma disputa ambiental. Acselrad (apud HERCULANO, 2006) observa a possibilidade 

mitigadora, ou compensatória, de resolução de conflitos ambientais, seja por meio da 

ecoeficiência, internalização das externalidades, legislação inovadora, pactos de adequação 

(HERCULANO, 2006).  

Herculano (2006) propõe algumas etapas para análise de um conflito socioambiental: 
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1. Descrição, identificação e análise dos atores sociais envolvidos, com base 

nos seus interesses econômicos e ambientais e na quantidade e tipo de poder 

à sua disposição.  

2. Descrição, identificação e análise dos agentes naturais envolvidos (área – 

bairro(s), cidade(s), rios, lagos, lagoas, praias, ecossistemas afetados, etc).  

3. Análise da equação de poder/antagonismos; análise das relações sociais, 

políticas e econômicas entre os atores envolvidos.  

4. Grau de institucionalização do conflito (registro nos órgãos públicos 

competentes. Processos judiciais ou inquéritos no Ministério Público, etc). 

5. Grau de divulgação do conflito pelos meios de comunicação. Disputas 

pela opinião pública.  

6. Tipos de tratamento (remediações) dados ao conflito (soluções técnicas – 

descontaminação; obras); de justiça (remediação, indenização); soluções de 

continuidade; violência (assassinatos; revoltas e quebra-quebras); evasão da 

população afetada (HERCULANO, 2006, p. 7).  

Como formas de tratamento dos conflitos socioambientais, a mesma autora observa 

os seguintes desdobramentos: 

Ocultação  

Repressão: ação policial; ação disciplinar das autoridades competentes  

Manipulação política: clientelismo, cooptação, suborno  

Confrontação: denúncias, marchas e passeatas, boicote, campanhas várias  

Busca de parceiros e alianças  

Diálogo/cooperação: participação voluntária  

Negociação/mediação: postulação explícita de interesses; mediação externa: 

arbitragem/facilitação  

Criação de legislação para prevenção e remediação (HERCULANO, 2006, 

p. 7).  

 

O conflito presente na área de estudo, a vila de Barra do Una, que esteve inserida nos 

limites da EEJI, foi marcado não apenas pela grandeza de área, já que é muito extensa, são 

aproximadamente 79.240 hectares; muito além, institucionalizou um dilema para a 

conciliação de diversos grupos sociais vivendo em áreas protegidas. A potencial ameaça de 

despejo destes grupos sociais andou pari passu à luta pela permanência durante a existência 

da EEJI – e é importante salientar que para parte dos ocupantes do Mosaico, ainda continua a 

iminência de desapropriação.  

Ao longo dos anos, ocorreram desalojamentos, e muitas penalidades a respeito do 

uso da área. As formas de tratamento foram as mais diferenciadas, ainda que sobressaíssem as 

repressões, mais evidenciadas no início da UC. A confrontação da comunidade frente a esta 

situação logo apareceu. Em seguida os moradores buscaram parcerias, e depois procuraram 

estabelecer diálogos com a própria Fundação Florestal, havendo parcos momentos de 
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negociação, até a mudança de legislação. Mas tal mudança não satisfez as lideranças da 

Juréia, que ainda reivindicam mais empoderamento no território (FERREIRA, 2012).  

No Brasil, as construções de muitas usinas reforçaram o histórico de lutas fundiárias, 

assim como ações de especulação imobiliária frequentes desde meados de 1950, contidas no 

próprio discurso desenvolvimentista propugnado por governos civis e militares. 

Gradualmente, à época, eram criadas muitas áreas protegidas pelo poder público, com base 

em ideologias ambientais muito estreitas (VIANNA, 2008), as quais não permitiam a moradia 

de comunidades, alijando, consequentemente, as populações que habitavam suas áreas e 

entorno. Todavia, diante de situação controversa, ocorre a tomada de consciência por parte 

destes povos, e um movimento crescente em defesa de seus direitos ganha destaque.  

Os discursos globais de conservação dos recursos, sobremaneira, têm predomínio da 

visão ocidental. Em geral, há pouca atenção para observar como povos e comunidades 

atuavam diante dos impactos ao meio ambiente. Diante disso, a própria defesa ao meio 

ambiente escolheu quem realmente advogava nesta causa. Instaura-se, com isso, um grande 

número de comunidades excluídas da discussão de preservação da natureza, sofrendo o ônus 

de destruição que o modelo econômico presente no mundo causou ao planeta nos últimos dois 

ou três séculos.  

Surgem leis ambientais restritivas onde não há audiências públicas. É decidido quem, 

ou seja, qual grupo ficará com a responsabilidade de preservar os recursos naturais. Mas, até 

mesmo o que se escolhe para ser conservado é parcial. É o caso dos sambaquis, como assinala 

Waldman (2006), formações pré-históricas indígenas presentes no litoral brasileiro, 

compostas pelo acúmulo de conchas, animais marinhos, pedras, ossos, entre outros. Por conta 

do calcário, são destruídos por empreiteiras, e este dano histórico passa despercebido 

(WALDMAN, 2006, p. 66). 

Incorre-se, além disso, em um erro grande imputar às nações pobres os danos 

ambientais. Alier (2014, p. 334) traz à luz uma pesquisa feita em 1992 com 24 países – Health 

of the Planet, pelo Instituto Internacional Gallup – na qual se conclui que não há diferenças 

para com as preocupações ambientais entre países ricos e pobres. 

Deste modo, o caso da Vila de Barra do Una relaciona-se aos assuntos aventados por 

este tópico. Uma vila em que há moradores com profunda ligação histórico-cultural na região, 

mas que não fora consultada pelos órgãos públicos quando da instalação, em primeiro lugar, 

de uma usina nuclear pelo governo militar, que foi seguida pela instituição de uma área 

protegida. Em contrapartida, houve uma forte reação dos moradores, que responderam com o 
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fortalecimento de lideranças e consolidações de mecanismos participativos, com vistas, 

principalmente, à luta por permanência no local, e sobrepujar as violações de direitos que lhes 

eram infligidas, embora, infelizmente, os resultados, até então, não sejam muito satisfatórios. 

Este assunto será tratado com mais afinco no tópico sobre etnografia. 

 

2.4 Áreas protegidas e populações humanas 

 

As áreas protegidas são compostas por grandes extensões de territórios naturais que 

existem por todo o planeta, possuindo diversos propósitos e objetivos. Segundo Diegues 

(2001), o lazer em áreas protegidas remonta ao final do século XIX, precisamente em 1872, 

quando ocorreu a criação de um dos primeiro parques nacionais do mundo, o Parque 

Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Resultado do pensamento conhecido como 

“preservacionista”, sua finalidade era proteger uma vasta área natural, a vida selvagem 

(wilderness), como também atender às necessidades de lazer das populações urbanas. A 

princípio, não era levada em conta a consulta às populações e comunidades que habitavam 

estas áreas propensas à preservação, e não obstante, eram logo desalojadas (MORSELLO, 

2001). A contragosto, tais populações como, por exemplo, indígenas, foram sendo 

prejudicadas pela influência da ideologia preservacionista que vigorava (DIEGUES, 2004).  

Muitos países instituíram em suas regiões parques nacionais a guisa de Yellowstone 

(DIEGUES, 2001). Embora, antes mesmo de Yellowstone precedeu no mundo a criação de 

várias áreas protegidas, caracterizadas para “uso lúdico” de uma elite da época” (VIANNA, 

2008, p. 132, 133). 

No bojo do debate histórico sobre essas áreas está a “peleja” ideológica ambientalista 

acirrada entre preservacionistas e conservacionistas. Aliás, é importante pontuar que há uma 

diferença entre as duas vertentes de pensamento. A primeira, preservacionista, tem como 

mentor John Muir, autor influenciado por David Thoreau, que teorizava a reverência à 

natureza em seu “sentido estético e espiritual da vida selvagem (wilderness)” 

(MCCORMICK, 1992). Já a vertente que tem como pioneiro Gifford Pinchot, chamada de 

conservacionista, entende que a geração presente deveria utilizar os recursos naturais de modo 

consciente e para a maioria dos cidadãos, prevenindo também os desperdícios. Enfim, via 

conciliação entre homem e natureza (MCCORMICK, 1992). O pensamento de Pinchot, 

provavelmente, veio também a influenciar o que hoje chamamos de desenvolvimento 

sustentável.  
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A criação das áreas protegidas também compõe o que Diegues (2001) observa como 

a construção de um neomito, ou como esclarece melhor o autor, o mito moderno da natureza 

intocada. Este mito, adverte o autor, não deve ser tratado como uma falácia, mas diz respeito a 

uma representação simbólica pela qual existiriam “naturezas intocadas”. O mito moderno da 

natureza intocada concerne a setores importantes do conservacionismo ambiental, o qual 

dissemina pelo resto do mundo a “ideia” ou “ideologia” na construção deste mito em uma 

visão “hipocêntrica”, colocando os direitos da natureza em pé de igualdade aos direitos 

humanos, cabendo ao homem saber que este não possui o direito de dominação da natureza 

(DIEGUES, 2001).  

Os indígenas norte-americanos que habitavam as regiões onde os parques foram 

instalados possuíam seus mitos, que interpretavam as suas relações com a natureza. Tais mitos 

são chamados por Morin (1991, apud DIEGUES, 2001) de bioantropomórficos, mas na 

composição dos parques foram ignorados pelos preservacionistas da época. No entanto, 

afirma Diegues (2001, p.32) que todo conhecimento sobre conservação não é produto 

somente da ciência moderna, mas também há representações simbólicas contidas nele. 

De tal modo, em muitos autores, podemos observar posições contrárias. Ellen (1989, 

apud DIEGUES, 2001) afirma que não existe natureza em estado puro, e que muitas das 

florestas apontadas pelos biogeógrafos foram manejadas pelo homem. No mesmo caminho, 

outro exemplo interessante é apontado por Viveiros de Castro (2002, p. 26) notando algumas 

conclusões das pesquisas de William Balée (1988, 1989, 1990, 1992, 1994), as quais apontam 

que muitas florestas, chamadas de “antropogênicas”, com determinante influência humana, 

apresentam grande diversidade, e mesmo a natureza, por exemplo, na região amazônica, é um 

resultado de uma longa história cultural. 

Mas há quem defenda o contrário, que as populações humanas em áreas naturais 

podem causar danos irreversíveis, partindo daí a necessidade de restringi-las. Esta linha de 

raciocínio se inicia com Hardin, com o texto sobre a tragédia dos comuns (BERKES 2005, 

FEENY, 2001 apud SIMOES, 2009, p.2). Assim, ao longo do século XX, muitos Parques 

Nacionais foram instituídos, influenciados pelas ideias preservacionistas de John Muir. Tal 

vertente ainda mantém presença tanto na academia como na política, e mesmo pode ser 

observada em muitos discursos jornalísticos. 

Ao longo do século XX houve indícios de mudança de paradigmas. A IUCN, União 

Internacional para a Conservação da Natureza, surgiu no ano de 1948, fundada pela 
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UNESCO. A princípio, sua sigla era IUPN (União Internacional para a Proteção da Natureza), 

que provavelmente apresentava visões simbólicas e práticas na administração de áreas 

protegidas (VIANNA, 2008). Adiante, no ano de 1992, em um encontro na Venezuela – o IV 

Congresso Mundial de Parques Nacionais –, assinala-se a preocupação com uma maior 

participação das populações locais (VIANNA, 2008, p. 160).  

Diante das lutas em defesa dos povos que habitam áreas naturais protegidas que 

demandavam conflitos de toda a sorte, foram estimuladas algumas mudanças de paradigmas. 

Há atualmente um cabedal de defensores de gestão participativa e inclusão das comunidades 

que habitam tais parques nas tomadas de decisão de tais localidades. É percebido que, ao 

menos no plano teórico, a ação de deslocamento de povos para fora de parques tem sido 

substituída por discursos de gestão participativa, como reflete Alier (2014, p. 337).  

A região da Juréia abriga populações tradicionais e outros grupos locais que têm 

demonstrado interesse em participar do manejo desta área, afirmando-se, além disso, como já 

de muito tempo, protagonistas na defesa e proteção do meio ambiente. Esse é o caso da União 

dos Moradores da Juréia (UMJ). Esta associação baseia-se legalmente em decretos federais e 

acordos internacionais, os quais foram subscritos pelo governo brasileiro.  

No entanto, percebe-se que há ainda uma forte centralização das políticas públicas 

ambientais, com efeito, malfadando as tentativas das lideranças locais em horizontalizar as 

principais deliberações sobre a região, no sentido de atuarem com autonomia em defesa ao 

meio ambiente, para que possam, em futuro, participar da condução de uma área protegida e 

também de suas vidas. Soma-se o fato da ideologia preservacionista, aquela iniciada com John 

Muir ainda no século XIX, se mostrar presente nos discursos de ambientalistas brasileiros 

influentes. 

Quanto ao manejo de áreas protegidas, é de suma importância ressaltar a presença de 

consultas feitas junto às populações locais, tendo sua presença como indispensável na 

composição, por exemplo, de um plano de manejo. Remando contra a maré dos discursos 

sustentáveis, o Brasil tem sido emblemático em atuar com práticas centralistas por parte de 

suas instituições governamentais. Foram durante muito tempo imperiosas no Brasil, como 

lembra Sansolo (2009, p.150), este país que pouco soube compartilhar as decisões sobre os 

processos de criação de unidades de conservação com a sociedade. Tema adverso à 

democracia participativa ressalvada pela constituição de 1988, que será analisado no próximo 

tópico. 

 

2.4.1 As áreas protegidas e as comunidades locais no Brasil 
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Para Vianna (2008): 

[...] o fato da conservação da natureza ter surgido historicamente dissociada 

da justiça social e da distribuição da riqueza nacional, criando uma aparente 

interdependência entre estas questões, [gerou] motivos dos impasses da 

legislação ambiental brasileira, inclusive no tocante às unidades de 

conservação, vistas como impeditivo de desenvolvimento (VIANNA, 2008, 

p. 181). 

 

No Brasil, os primeiros passos em direção à proteção de extensas áreas verdes 

ocorrem a partir da década de 1930, quando surge o primeiro Código Florestal, em 1934, 

seguido pela criação do Parque Nacional de Itatiaia (PNI) – o primeiro parque nacional. Os 

parques nacionais acompanharam o modelo norte-americano preservacionista (DIEGUES, 

2004). Autores como Medeiros, Irving e Garay (2006) apontam também que a instituição 

dessas áreas respondia a outros fatores:  

A lógica da conservação e uso, com participação da sociedade civil, paralela 

à lógica da preservação; a preservação – conservação como instrumento 

geopolítico; a necessidade de se adequar o sistema de áreas protegidas à 

dimensão continental, pluri-cultural e megadiversa do Brasil (MEDEIROS, 

IRVING, GARAY, 2006, p.21). 

 

O desmatamento em larga escala no Brasil ocorreu desde o início da colonização, 

visto que os ciclos econômicos atendiam sempre às demandas externas, e não havia 

preocupação com os impactos da produção. Vianna (2008, p. 165) aponta que em 1658 houve 

algumas manifestações contra intervenções na cidade do Rio de Janeiro, assim como também 

cita a preocupação para com o meio ambiente de figuras históricas como José Bonifácio, 

André Rebouças, entre outros (VIANNA, 2008). 

No final do século XIX ocorre o início da industrialização, ainda que morosamente 

se comparado aos países europeus ou continente norteamericano. Mas estes avanços já 

causavam intensa degradação aos ecossistemas. A partir da década de 1950 o Brasil, de fato 

incluso na economia global, inicia projetos de grande infraestrutura: estradas, barragens, 

hidrelétricas. O desenvolvimento do Brasil, ocorrido no segundo quinquênio do século vinte, 

foi tamanho e muito peculiar que Santos (1987, apud VIANNA, 2008) aponta como um 

“crescimento delirante”. Na década de 1960 foram instituídas inúmeras unidades de 

conservação, algumas até no mesmo dia (VIANNA, 2008, p. 168). 

O segundo Código Florestal Brasileiro entra em vigência no ano de 1967, mas não 

havia articulação nacional do que seria uma unidade de conservação. Talvez, uma das 

justificativas plausíveis girava em torno da “proteção das belezas cênicas”. 
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A Conferência de Estocolmo de fato iria contribuir para o contexto brasileiro. A 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), criada em 1973, é um desdobramento da 

conferência. Como é exaustivamente explicitado, o Parque Nacional do Itatiaia teve forte 

influência do preservacionismo de John Muir. Mas na década de 1980, surgiu no Brasil uma 

categoria que privilegiava uma visão mais utilitarista do meio ambiente, a Área de Proteção 

Ambiental (APA), em acordo com as ideias de Gifford Pinchot, e também dos congressistas 

de Estocolmo.  

Ainda na década de 1980, é impreterível sublinhar também a Política Nacional de 

Meio Ambiente (1982), como forma de organizar a questão ambiental, assim como a criação 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 

1989, que possuía diversas atribuições, entre elas, a administração das unidades de 

conservação (VIANNA, 2008).  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, instituído em 2000, é 

visto como um dos grandes avanços decorrentes de discussões sobre proteção da natureza 

brasileira, fruto de muitas discussões. De acordo com a lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

que dispõe sobre o SNUC, as Unidades de Conservação são:  

[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção (BRASIL, 2000, artigo 2°). 
 

Nesta mesma lei é determinada a existência de dois grupos de Unidades de 

Conservação (UC): Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A 

propriedade da terra nas Unidades de Proteção Integral é, em geral, de uso público, e o 

objetivo destas unidades é a preservação da natureza, admitindo-se apenas o uso indireto
12

 

dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei. Este grupo possui cinco 

categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e 

Refúgio de Vida Silvestre. 

Por sua vez, as Unidades de Uso Sustentável podem ser de uso público e privado, e 

têm como finalidade compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. Possuem as seguintes categorias: Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 

                                                           
12

 Segundo a alínea IX do Art. 2
o
 da Lei nº 9.985, uso indireto é: aquele que não envolve consumo, coleta, dano 

ou destruição dos recursos naturais. 
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Reserva da Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do 

Patrimônio Natural.
13

 

Entre os grupos de Unidades de Conservação de Proteção Integral ou Unidades de 

Uso Sustentável, somente as categorias como Estação Ecológica e Reserva Biológica não 

admitem o desenvolvimento da atividade turística, nem mesmo visitação pública, exceto 

quando há objetivo educacional ou de pesquisa. 

Observando as categorias de Unidades de Conservação, a Barra do Una percorreu os 

caminhos de ser desde uma Estão Ecológica (ESEC), de Proteção Integral, a uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS), do grupo de Uso Sustentável. 

Reforçando as diferenças de uma UC de proteção integral e uma de uso sustentável, 

expõe-se uma diferença substancial, por exemplo, entre uma Área de Proteção Ambiental 

(APA) e uma Estação Ecológica (ESEC). Estas foram criadas pela SEMA. Nas estações 

ecológicas o intuito era permitir a realização de pesquisas científicas em 10% da área da 

unidade. Em uma APA é permitido a propriedade das terras a particulares, mas havendo 

controle das atividades econômicas que sejam desenvolvidas no interior da área (VIANNA, 

p. 172, 173).  

Em 2007 a gestão das unidades de conservação passa a ser administrada pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, deixando de ser responsabilidade 

de setores do IBAMA. 

Por conta de tantas contestações oriundas de comunidades que habitam UC, ao 

contrário de se tomar posturas de penalidade e patrulhamento, têm emergido, por parte do 

poder público, políticas de participação local na implantação de planos de manejo de áreas 

protegidas (MORSELLO, 2001, p. 248). E no Brasil, o debate sobre conflitos de 

comunidades em UCs acontece à exaustão, em vasta produção literária acadêmica, 

congressos, fóruns. 

O SNUC possui em seus artigos premissas que promovem a participação social, bem 

como documentos legais que confirmam tais pressupostos: o Plano de Manejo e os Conselhos 

Consultivos e Deliberativos. Ressalta-se, todavia, para uma postura real de inclusão 

socioeconômica destas comunidades, que não fique apenas no “papel” a participação popular, 

partindo do pressuposto que o Estado deve trabalhar sempre negociando com os diversos 

segmentos locais, como aponta Medeiros, Irving, Garay (2006, p. 35). 

                                                           
13

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 

l9985.htm. Acesso em: 10 jul. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
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Há um desafio a ser transposto quando se menciona incluir dispositivos 

participativos. O SNUC garante a participação popular no manejo de áreas protegidas, 

todavia, é fato: isto vem ocorrendo timidamente. Cita-se como exemplo a própria Barra do 

Una, ou a Juréia. Os espaços participativos destes locais foram, decisivamente, inaugurados 

após a insurgência dos moradores, tendo em vista que o Estado – e mesmo organismos como 

a Fundação Florestal – pouco atuou para representá-los significativamente. Hoje estes 

espaços conquistados representam grande importância para viabilizar suas lutas por melhoria 

de vida.  

A inserção das comunidades locais na condução e participação nas áreas protegidas 

se inicia a partir dos anos 1980 (VIANNA, 2008, p. 158). Como explanado no tópico 

anterior, as áreas protegidas, unidades de conservação (UC) no Brasil, surgiram a despeito da 

existência de moradores em suas áreas implantadas. Além da participação social por meio das 

instâncias legais das UC, o turismo de base comunitária, como forma de gestão coletiva, pode 

ser pensado também como componente eficaz de participação para a localidade, como se 

procurará discutir mais adiante.  

 

2.4.2 Comunidades Tradicionais 

 

No Brasil alguns povos classificados por “tradicionais”, como os índios e 

quilombolas, tiveram seus direitos resguardados na constituição de 1988. O mesmo caminho 

estava sendo trilhado pelos seringueiros, que deram surgimento à Aliança dos Povos da 

Floresta, fruto dos movimentos liderados por estes trabalhadores, que iniciaram o caminho de 

lutas das comunidades tradicionais (CUNHA, 2009, p. 285). 

Segundo Manuela Carneiro da Cunha (2009), as comunidades tradicionais passam 

por um processo de intenso paradoxo, pois eram consideradas entraves para o 

desenvolvimento; mas agora são “candidatas à linha de frente da modernidade”. Outro ponto 

de destaque é que as comunidades indígenas, antes discriminadas, tornaram-se referência de 

lutas para os povos despossuídos de direitos, no caso da região amazônica. Para a construção 

deste raciocínio, a autora aponta dois mal-entendidos. Um deles é a indagação se seria “o 

compromisso para com a preservação, as preocupações ecológicas sobre um ‘bom selvagem’ 

construído ad hoc”. Outro equívoco, continua a autora, é assegurar que Ongs e ideologias 

estrangeiras criaram tal conexão entre povos tradicionais e conservação (CUNHA, 2009, p. 

277). 
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Esta autora aponta as dificuldades de se definir as populações tradicionais, já que 

fazê-lo como “adesão à tradição” seria contraditório com os conhecimentos antropológicos 

atuais. Determinar que estas impactem muito pouco ao meio ambiente, afirmando que são 

ecologicamente sustentáveis, é “tautologia”, pois “há quem as denomine como ecossistem 

people”, diz Vianna (2008, p.210). Colocando-as fora do mercado, dificulta-se encontrá-las 

hoje (CUNHA, 2009, p.278).  

No entanto, a autora propõe uma definição que chama de analítica: 

[...] populações tradicionais são grupos que conquistaram ou estão lutando 

para conquistar (prática e simbolicamente) uma identidade pública e 

conservacionista que inclui algumas das seguintes características: uso de 

técnicas de baixo impacto, formas equitativas de organização social, 

presença de instituições com legitimidade para fazer cumprir suas leis, 

liderança local e, por fim, traços culturais que são seletivamente reafirmados 

e reelaborados (CUNHA, 2009, p. 300). 

 

Ao observar o histórico dos povos tradicionais, percebe-se que o conceito de 

“população tradicional” foi forjado de modo a naturalizá-los, como se refere Vianna (2008). E 

esse processo se inicia em meados de 1980, com a relevância da sociodiversidade e o advento 

do socioambientalismo. Forma-se a partir daí uma aliança representativa entre parte do 

movimento ambientalista e populações tradicionais. Podem nem todos os membros de uma 

comunidade ser “conservacionistas natos”, mas há os que resguardam vasto conhecimento 

sobre suas realidades, aponta Diegues (2004). O fato é que os povos tradicionais estão na 

vanguarda dos movimentos que tentaram mudar as políticas em UC. 

Para Vianna (2008) o termo foi construído no contexto das Unidades de 

Conservação, a partir da década de 1990, ressaltando a “harmonia” desses povos com a 

natureza. Porém, a autora alerta que alguns fatores presentes nestas populações, como 

mobilidade e territorialidade, entram em choque com diversos preceitos das Unidades de 

Conservação (VIANNA, 2008). A mobilidade era um fator historicamente presente para a 

reprodução socioeconômica e cultural, e suas causas eram: casamento, atividades econômicas, 

sociabilidade, questão fundiária, entre outros pontos (VIANNA, 2008).  

E quem se caracteriza como populações tradicionais? No Brasil há uma diversidade: 

caiçaras, caipiras, babaçueiros, jangadeiros, pantaneiros, pastoreios, praieiros, quilombolas, 

caboclos/ribeirinhos amazônicos, ribeirinhos não-amazônicos, varjeiros, sitiantes, pescadores, 

açorianos, sertanejos/vaqueiros, entre outras, são alguns exemplos (DIEGUES, 2001). Estes 

povos tradicionais, também chamados de não-indígenas, possuem semelhanças em suas 
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organizações sociais, constroem representações e símbolos que compõem seus meios e 

desenvolvem seus saberes de acordo com seus contextos.  

Para Diegues (2001) tais povos “desenvolveram modos particulares de existência, 

adaptados a nichos ecológicos específicos”, havendo ênfase no apoio mútuo, já que seus 

modos de vida são baseados em “cooperação social e formas específicas de relações com a 

natureza”, com base no “manejo sustentado do meio ambiente” (DIEGUES, ARRUDA, 2000, 

p. 22). Historicamente, estes povos se desenvolveram à margem dos muitos ciclos 

econômicos que ocorreram na história brasileira, frutos da miscigenação entre colonos 

portugueses, índios e negros, distribuindo-se pelo território brasileiro (DIEGUES, 2004). 

Atualmente verifica-se a necessidade em estabelecer políticas públicas que ajudem a 

promover e estimular o desenvolvimento destas comunidades. Como observa Diegues (2001), 

esta atitude tem relevância para o desenvolvimento da prática de participação social. Para 

Diegues e Arruda (2000) as “sociedades tradicionais” são: 

[...] grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente 

reproduzem seu modo de vida de forma mais ou menos isolada, com base 

em modos de cooperação social e formas específicas de relações com a 

natureza, caracterizados tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio 

ambiente. Essa noção se refere tanto a povos indígenas quanto a segmentos 

da população nacional que desenvolveram modos particulares de existência, 

adaptados a nichos ecológicos específicos (DIEGUES, ARRUDA, 2000, p. 

22).  

 

No ano de 1989, foi aprovada a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em 2002, o Brasil ratifica e assume o 

compromisso como signatário da convenção de proteção às populações tradicionais. O 

desdobramento maior ocorre em 2007, quando estas comunidades foram contempladas por 

uma legislação específica com a promulgação do Decreto Nº 6.040/2007, em 7 de fevereiro de 

2007, que visou instituir uma política nacional para estas comunidades. No que tange às 

definições, o que assegura direitos aos povos tradicionais estabelece uma concepção em que 

podemos destacar o fator “auto-reconhecimento”, tanto de “si”, como dos “outros”: 

Povos e Comunidades Tradicionais: [são] grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias 

de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 

como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007). 

O Brasil tem sido um dos países com maiores registros de conflitos socioambientais, 

que não ficam restritos ao seu interior. É certo que as regiões do centro-oeste e Amazônia 

despontam em registros de violência fundiária, que são frequentes nos noticiários de diversas 
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mídias. Mas, além destas áreas, a região litorânea brasileira, área habitada por muitas 

comunidades pesqueiras, tem sido campo de embates por recursos naturais.  

O vale do Ribeira, sudoeste do Estado de São Paulo, apresentando os maiores 

remanescentes de mata Atlântica do Estado, é um local marcado por conflitos territoriais, 

onde a disputa pelos recursos naturais coloca de um lado interesses sociais versus interesses 

econômicos. Comunidades desta região se unem contra a construção de barragens ou 

legislações ambientais estritamente “preservacionistas”. No caso da Juréia, o embate 

ideológico tem como baluartes os ambientalistas paulistas, constatado por Ferreira (2012) e 

Queiroz (1992). Nos trabalhos destes autores, é perceptível que tal grupo é o principal 

influenciador nas decisões da região, tanto na formalização das leis, quanto na execução das 

áreas protegidas. Resumidamente, são quem influenciam e que decidem.  

Além do fato histórico da centralização do poder no Brasil (SANSOLO, 2009), é 

importante também observar que o estado paulista atua de modo defensivo, freando 

constantemente a participação local. E o que sobressai, no pano de fundo desta discussão, é 

também a questão territorial. A maior representante das comunidades da Juréia, a União dos 

moradores da Juréia, tem buscado diversos apoios, entre eles parceiros da academia, para 

construir argumentos que comprovem uma presença histórica dos povos tradicionais na 

região.  

 

2.4.3 Ocupantes não tradicionais em áreas protegidas 

 

Os povos chamados de “comunidades tradicionais” são objeto de estudo em vários 

grupos de pesquisa, e tal como indígenas e quilombolas, são pioneiros no reconhecimento de 

seus territórios devido às suas lutas contra interesses de classes hegemônicas. Nas UCs 

também há outros ocupantes, considerados não-tradicionais, como: fazendeiros, proprietários 

de residências secundárias, sitiantes, veranistas, entre outros. É importante analisar as relações 

e vínculos em que estes sujeitos se inserem, pois estando conectados à mesma rede social, 

reivindicam seus direitos, somando-se aos conflitos existentes. 

No caso da Barra do Una, a existência de proprietários de segunda residência 

desdobra em um embate, uma vez que este grupo pleiteia seu direito de permanência no local; 

em contraponto a Fundação Florestal, que se ampara em bases legais, descarta a possibilidade 

de negociação, mesmo com a formação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e o 

embate segue constantemente. 
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Logo no início desta pesquisa, quando estabeleci a área de estudo, considerando 

estudar uma vila que é conhecida também pela alcunha de “vila caiçara”, esbarrei, 

consequentemente, nos estudos sobre as populações tradicionais e suas histórias de lutas 

políticas. Todavia, o bairro a ser estudado, logo de início, se mostrou claramente complexo, 

composto por uma pequena população, mas bem diversificada em aspectos sociais, culturais e 

econômicos. Em muitas conversas ou nas reuniões, ouvia-se frases do tipo “nós somos uma 

comunidade”, “eu faço parte da comunidade”, ou provocações com tom mais negativo: “falta 

senso de comunidade aqui”, “perdeu-se o sentido de comunidade”. Também inquirições, 

como uma feita por um ocupante que, ao ser indagado por mim se sentia-se membro da 

comunidade, disse: “... eu me reconheço... mas... será que eles me reconhecem como membro 

da comunidade?”. Até mesmo questionou que tal pergunta possuía duas “pegadas”. 

Em geral o termo comunidade evoca um sentido positivo, principalmente no senso 

comum. Isso é observado por Mocellim (2011) ao mostrar em dicionários, como Houaiss de 

2001, que podemos encontrar a relação de “comunidade” com verbetes como “comunhão”, 

“concordância” e “harmonia”. E além destas definições, a palavra comunidade pode sugerir 

formas de relação social com grau aprofundado de intimidade, vínculos emocionais, 

comprometimento moral e coesão social (MOCELLIM, 2011, p. 106). Continua o mesmo 

autor referindo-se à ideia de comunidade, ao notar que é melhor percebida quando justaposta 

a sua antítese não comunitária, no caso a sociedade. Isso fica mais visível se associarmos 

comunidade à tradição, e sociedade à modernidade. Simmel (apud MOCELLIM, 2011, 

p. 112) vê na sociedade, especificamente na metrópole, a expressão da individualidade.  

Entretanto, o autor percebe que ocorre um ressurgimento da “comunidade” em 

tempos atuais, decorrente, sobretudo, da crítica ao modelo utilitarista de sociedade, que 

centraliza o indivíduo e sua racionalidade, em que prevalece um individualismo sem 

precedentes (MOCELLIM, 2011, p. 106). Mocellim, em seu artigo, faz uma revisão de 

estudiosos clássicos da sociologia que teorizam sobre o conceito de comunidade, como Émile 

Durkheim e Ferdinand Tönnies, mas também traz à baila estudiosos contemporâneos, como 

Michel Maffesoli e Zygmunt Bauman. 

Para Tönnies (apud, MOCELLIM, 2011), a comunidade se desenvolve em torno de 

instâncias como parentesco, vizinhança e amizade. Tönnies entende por comunidade um 

grupo social demarcado espacialmente, que conta com integração social, coesão e 

homogeneidade. Neste caso, se contrapõe à ideia de sociedade, vista pela composição de 
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ideias e formações heterogêneas. A aderência dos pares a uma dada comunidade se torna tão 

expressiva que estes não são capazes, individualmente, de se mover (MOCELLIM, 2011, 

p. 110). E este conceito é semelhante a um elaborado por Weber: 

Chamamos de comunidade a uma relação social na medida em que a 

orientação da ação social, na média ou no tipo-ideal, baseia-se em um 

sentido de solidariedade: o resultado de ligações emocionais ou tradicionais 

dos participantes (WEBER 1987, p. 77 apud MOCELLIM 2011, p. 110). 

 

Para autores mais contemporâneos, como no caso de Baumam (2003), a concepção 

de partilha existente na comunidade de Tönnies transforma-se em “consenso” que não 

significa exatamente partilhar, mas, sim, a negociação de ideias diferentes. Até mesmo a 

transição de comunidade para a sociedade ocorre em torno da ideia de entendimento de 

consenso (MOCELLIM, 2011, p. 118). No entanto, segundo Baumam (2003), a relativização 

das distâncias, comum na época atual, torna inviável a existência de comunidade. Em que 

pese essa visão pessimista, o autor ainda divide as comunidades em éticas, que são como as 

de Tönnies, orientadas pela tradição, e estéticas, marcadas pela mutabilidade. 

Maffesoli é conhecido por utilizar o conceito de tribalismo, presente em grandes 

metrópoles. As tribos, em geral, são estudadas de maneira corrente pela etnologia. Mas para 

Maffesoli há “novas” tribos presentes em grandes metrópoles, que criam uma ruptura com o 

individualismo dos tempos modernos. Estas tribos ainda incorporam mitos, que criam “heróis 

e histórias originárias”, e ritos, que organizam a religiosidade ambiente de nossas 

megalópoles. Em Maffesoli há um otimismo que visualiza uma possibilidade de integração 

dos indivíduos nas sociedades modernas (MOCELLIM, 2011).  

Os quatro autores, na verdade, são complementares, havendo semelhanças e 

disparidades. Bauman e Tönnies pensam de maneira parecida: assinalam a individualização 

nas sociedades modernas; Maffesoli e Durkheim enxergam conexão entre grupos sociais, o 

tribalismo ou solidariedade orgânica (onde há presente adesão entre os pares) nas sociedades 

atuais (MOCELLIM, 2011). O autor, no artigo, além de indicar divergências e similaridades 

entre autores clássicos e contemporâneos, guardadas as distâncias temporais destes, pretende 

apontar como os grupos comunitários se formam atualmente e como buscam partilha diante 

de uma sociedade amplamente diferenciada e individualizada. 

Anthony Cohen (1985) trabalha com a construção simbólica do significado de 

comunidade. Este pesquisador argumenta que a palavra “comunidade” cumpre um papel 

simbólico que apresenta um sentido de pertença para as pessoas. Embora o autor neste livro 
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diga que não pretende propor definições, ou buscar um significado lexical para a expressão 

“comunidade”, as suas indagações estão à procura da questão usual desta palavra. A princípio, 

comunidade pode implicar similaridade e diferença. Também, assim como observado 

anteriormente por Mocellim (2011), em muitos casos denota oposição ao termo “sociedade”. 

Neste sentido, Cohen observa que comunidade é mais bem construída no sentido de 

pertencimento. Por exemplo, é o local onde adquirimos as experiências sociais fora dos 

limites da casa. Aprendemos o que é o sentido de parentesco quando justapomos ao de não-

parentesco: assim, aprendemos também o que é amizade. Deste modo, estamos aprendendo e 

praticando, enfim, o que é “ser social”, e aprender a ser social não é algo irredutível, como 

aprender lei, ou mesmo a gramática (COHEN, 1985, p. 17).  

Cohen entende que as pessoas se utilizam de estratégias como forma de 

comunicarem-se e criarem unidade, mesmo que muitos de seus membros não sejam 

necessariamente natos ao local. Cohen (1985, p. 109) adverte que a ideia de comunidade “É 

uma construção em grande parte mental, cujas manifestações ‘objetivas’ na localidade ou 

etnia dão-lhe credibilidade”
14

, assim entende, por fim, que “As pessoas constroem 

simbolicamente a comunidade, tornando-se um recurso e repositório de sentido, e um 

referente de sua identidade”
15

 (COHEN, 1985, p. 118). 

O sentido de comunidade também pode se deslocar, ou se reafirmar, 

fundamentalmente, nas fronteiras, com a ressignificação de seus símbolos partilhados. Estes 

símbolos e estas ressignificações podem ocorrer de maneira subjetiva, partindo dos 

entendimentos individuais de cada membro de determinada comunidade. 

Coriolano, que estuda o turismo de base comunitária, despendeu em estudos mais 

acurados a questão da comunidade como elemento primordial para esta atividade. 

Comunidade remete a “comum”, e a partir disso, ao caso do turismo de base comunitária, 

pensemos no uso comum de terra e recursos sendo de usufruto de todos (CORIOLANO, 

2009, p. 40).  

Para esta autora, comunidade, em um sentido mais amplificado, abrange um:  

[...] grupo social residente em pequeno espaço geográfico social, cuja 

integração de pessoas entre si e dessas com o lugar cria identidade muito 

forte, que tanto os habitantes como o lugar são identificados como 

comunidade... Pessoas, grupo de pessoas com seu modo próprio de ser e 

sentir, com suas tradições religiosas, artísticas, seu passado histórico, 

                                                           
14

 It is a largely mental construct, whose ‘objective’ manifestations in locality or ethnicity give it credibility. 
15

 People construct community symbolically, making it a resource and repository of meaning, and a referent of 

their identity. 
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costumes típicos, seu “estilo” de vida familiar e social, suas atividades 

produtivas, problemas e necessidades, suas aspirações; vivendo em mesmo 

lugar e tendo, sobretudo, consciência desta vida comum (CORIOLANO, 

2009, p. 45). 

 

 

Um dos estudos brasileiros mais afamados que trata na verdade menos de 

comunidade, mas aborda temas como “solidariedade vicinal”, sistemas de “parcerias”, 

mudanças sociais impostas ao caipira paulista é a obra “Parceiros do Rio Bonito”, de Antonio 

Cândido. Tal como o caipira pesquisado por Cândido, é perceptível que o caiçara, como se vê, 

também passou pelas mudanças infligidas pelo capitalismo. Fatores como a imposição da 

racionalidade contribuíram de antemão para a alteração das posições na estrutura (CÂNDIDO 

p. 193).  

A Vila de Barra do Una tem visivelmente sofrido uma alteração em sua estrutura 

social, já notável bem antes da instituição da EEJI. Ocorrem exemplos de atividades que 

foram praticamente extintas ao longo dos tempos, como é o caso dos mutirões, que segundo 

uma moradora local, nem eram muito comuns, e agora são praticamente inexistentes na vila 

(ANDRIOLLI et al, 2014, p. 283). 

A atividade do turismo mistura-se às atividades tradicionais: experientes pescadores 

realizam passeios de barco em que monitoram visitantes a conhecer as características 

biológicas do local, relatam o histórico da instituição da EEJI e os desdobramentos em suas 

atividades; jovens pescadores já são monitores ambientais. Parte do pescado é vendido aos 

“veranistas” e também aos turistas. Muito além da prestação de serviços como caseiros, 

existem outras tarefas e também outras formas de experiência e contatos entre os distintos 

grupos. 

A comunhão entre os grupos é constantemente mencionada e também cobrada entre 

os pares. Compartilham interesses e aspirações comuns, pois possuem histórico de problemas 

e necessidades semelhantes, por exemplo, participam não apenas de reuniões, mas unem-se 

em manifestações quanto o assunto é a desapropriação de algum morador ou proprietário de 

residência. Embora existam diferenças entre o grupo que detém estatuto jurídico e os demais 

ocupantes não tradicionais, a disputa por território é marca maior da vila e região da Juréia. 

Neste caso vem à luz uma discussão envolvendo dois grupos: ambientalistas de um 

lado, e comunidades (especificamente tradicionais) de outro, por disputa territorial. Por 

território, Raffestin entende que este aparece a partir do espaço, resultando em “... uma ação 
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conduzida por um ator signatário (ator que realiza um programa) em qualquer nível”. Ao se 

apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), os 

atores “territorializam” o espaço, (RAFFESTIN, 1993), e a posse e disputa de território é vista 

como “trunfo” nas relações de poder.  

Para Haesbart, a construção das concepções de territórios elaboradas por muitos 

estudiosos contemplaram distintas interpretações de natureza. Uma primeira é a “naturalista” 

ou “etológica”, que desvincula a relação humana (sociedade) da natureza, uma vez que os 

seres humanos são vistos como potenciais destruidores do meio ambiente. Em um 

entendimento “econômico”, o território é a área que mantém uma função utilitarista, na qual é 

essencial garantir os recursos naturais (HAESBART, 2004, p. 56). Em uma perspectiva 

idealista, “o território é considerado pelo viés simbólico e de códigos culturais das 

comunidades” (HAESBART, 2004, p. 69). Num ponto de vista mais amplo, o autor observa 

que muitos pesquisadores dedicaram-se a contemplar o território numa perspectiva 

integradora, que busca “partilhar um espaço que, no seu conjunto, integre a vida econômica, 

política e cultural” (HAESBART, 2004, p. 76).  

Pensando em paralelo com o histórico de unidades de conservação, a perspectiva 

integradora de Haesbart (2004) contempla integralmente as principais questões que nortearam 

tal debate. O histórico das áreas protegidas expressa entendimentos unilaterais: como na visão 

biocentrista dos preservacionistas, contemplando a visão naturalista de território; mais 

adiante, em uma visão funcional, prática e utilitarista do território, têm-se os defensores da 

ecoeficiência, do desenvolvimento sustentável e conservacionistas; e por último, por pressão 

das muitas comunidades, há de se pensar numa proposta que respeite a lógica destes povos 

diante da natureza, ao observar a necessidade de não apenas se discutir sob a perspectiva 

idealista, mas suplantando, é preciso pensar no território como totalidade, ampliando suas 

percepções.  

Neste sentido, o autor propõe que: 

Territorializar-se, desta forma, significa criar mediações espaciais que nos 

proporcionem efetivo “poder” sobre nossa reprodução enquanto grupos 

sociais (para alguns também enquanto indivíduos), poder este que é sempre 

multiescalar e multidimensional, material e imaterial, de “dominação” e 

“apropriação” ao mesmo tempo. O que seria fundamental “controlar” em 

termos espaciais para construir nossos territórios no mundo contemporâneo? 

Além de sua variação histórica, precisamos considerar sua variação 

geográfica: obviamente territorializar-se para um grupo indígena da 

Amazônia não é o mesmo que territorializar-se para os grandes executivos 

de uma empresa transnacional. Cada um desdobra relações com ou por meio 

do espaço de formas as mais diversas. Para uns, o território é construído 

muito mais no sentido de uma área-abrigo e fonte de recursos, a nível 
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dominantemente local; para outros, ele interessa enquanto articulador de 

conexões ou redes de caráter global (HAESBART, 2004, p. 97). 

 

Numa perspectiva etológica de território (HAESBART, 2004), a EEJI foi 

fundamentada pelos princípios da preservação estrita, na qual devia afastar os humanos e 

sociedade ao máximo do local. Posteriormente, questionada pelos próprios grupos locais que 

interpelaram também pelo controle da região, fomentando um entendimento do território em 

um horizonte mais amplo. Sendo assim, é indispensável que a discussão sobre território seja 

feita a partir de seu contexto (geográfico, biológico, histórico, político e cultural, como aponta 

o autor sobredito), levando em consideração todas essas diversas perspectivas e sua 

integração. 

 

2.5 O turismo em áreas protegidas com comunidades 

 

A instituição de unidades de conservação de proteção integral, que exclui moradores 

de seus limites, tem se tornado um problema comum a estes grupos não apenas por causa de 

serem desocupados de seus territórios, mas, além disso, as proibições às atividades de 

subsistência foram de certo modo muito rígidas, e provocaram grande número de 

deslocamentos e saída de pessoas das suas regiões originais. Não podendo assim realizar suas 

atividades tradicionais, aos que permaneceram, o turismo tem se tornado o principal elemento 

econômico em muitas comunidades. Destarte, é interessante notar seus efeitos impactantes. 

O turismo tem sido importante mecanismo para o desenvolvimento e utilizado por 

muitos governantes. Mas a discussão de sua inserção local é indispensável, havendo a 

necessidade de serem tomadas todas as devidas cautelas, uma vez que tal atividade tenciona 

impactos de distintas ordens.  

Igualmente, as atividades de turismo foram envolvidas pelo discurso de 

sustentabilidade. Alia-se tal ponto aos paradigmas de desenvolvimento sustentável, uma vez 

que ao longo dos anos, esse preceito de sustentabilidade iria penetrar paulatinamente em 

discursos de diferentes áreas sociais como na política, economia, ciência, entre outras. 

De início, algumas definições pecaram pela simplicidade. Ruschmann, trabalhando 

com a definição da World Comission of Environment and Development, (1997) considera o 

desenvolvimento sustentável do turismo como “aquele que atende às necessidades dos 

turistas atuais, sem comprometer a possibilidade do usufruto dos recursos pelas gerações 
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futuras” (WORLD COMISSION OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987 apud 

RUSCHMANN, 1997, p. 10).  

Como se vê esta definição contempla apenas a preocupação com os turistas e, no 

mais, as gerações futuras, omitindo os anseios das comunidades do presente. Neste sentido, 

adiante, uma definição da OMT ampliaria este conceito:  

“ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável, assim 

como ética e socialmente equitativo para as comunidades locais. Exige 

integração ao meio ambiente natural, cultural e humano, respeitando a 

fragilidade que caracteriza muitas destinações turísticas” (OMT, 1995 apud 

BRASIL, 2008, p. 17). 

 

O conceito de turismo sustentável ainda se mostra pouco eficaz praticamente, e tem 

sido criticado por não atingir seus objetivos propostos, havendo ainda um caminho longo para 

que consiga superar seus limites e auxiliar nas transformações das realidades locais. E um dos 

“calcanhares de Aquiles” que atravancam os resultados positivos é justamente por não 

fomentar a participação social.  

A prática do turismo em áreas protegidas obviamente deve sempre ser vista com 

cautela e precaução, tendo em vista as dimensões ambiental e sociocultural. Bernaldéz (1994, 

apud Serrano, 2001) elencou impactos gerados pelo turismo, pensando o caso das unidades 

de conservação, os quais teriam como aspectos positivos a(o): 

Sustentação econômica da UC; 

Integração da UC com as populações locais; 

Circulação de informações sobre o meio ambiente; 

Aumento da oferta de atividades de lazer e recreação; 

Ampliação da capacidade de fiscalização e recreação; 

Controle sobre grupos organizados; 

Divulgação da UC (BERNALDÉZ, 1994 apud SERRANO, 2001, p. 217). 

 

E negativos: 

Pisoteamento, compactação, erosão e abertura de atalhos em trilhas; 

Depredação da infraestrutura e de atrativos e elementos naturais; 

Estresse e desaparecimento de fauna em razão da presença humana  

(Provocados por barulho, cheiro e cores estranhos ao meio ambiente); 

Aumento e/ou deposição inadequada de lixo; 

Necessidade de “sacrifício” de áreas de instalação de infraestrutura; 

Aumento dos riscos de incêndios (BERNALDÉZ, 1994 apud SERRANO, 

2001, p. 218). 

 

Não apenas atendendo às questões de conservação dos recursos naturais, ou 

simplesmente às satisfações e desejos dos turistas, autores como Molina (2001) e Swarbrooke 

(2000), por exemplo, atentam para a inclusão também das comunidades locais. O autor 

mexicano Molina (2001), já mencionado anteriormente, no que tange ao planejamento de 
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turismo, refere-se à sustentabilidade como princípios, nos quais se pode ver salientada uma 

atenção às comunidades receptoras, não cabendo apenas a “proteção” do meio ambiente.  

O vilarejo da Barra do Una, atualmente, encontra seu maior insumo econômico nas 

atividades voltadas às práticas de turismo, especialmente na época de veraneio, que de certa 

forma também se coliga às práticas pesqueiras, estas últimas que caracterizam a comunidade 

adjetivamente como um “vilarejo caiçara”, expressão comum, observada frequentemente em 

veículos de comunicação, em geral internet, voltados ao turismo. Por meio do 

desenvolvimento do turismo, os moradores buscam a melhoria de vida, também se utilizando 

do amparo jurídico na legislação. Em conversas e entrevistas com diversos moradores, ou 

mesmo analisando as atas de reuniões na vila que pautaram o turismo, um dos motivos de 

maiores preocupações é a produção excessiva e destinação de lixo.  

E é neste sentido e contexto de participação que se inclui a Vila de Barra do Una. O 

incentivo à participação ativa dos moradores no planejamento e execução do turismo, que se 

paute como sustentável, deve estar à frente como forma de atenuar os impasses e dubiedades 

ainda existentes. Sendo assim, o turismo, construído de forma desordenada e subaproveitado, 

com pouco apoio institucional, torna-se uma ameaça potencial para o bairro. Embora na vila 

haja uma organização socioprodutiva mínima do turismo, os preceitos de sustentabilidade 

ainda estão razoalvemente distantes, precisamente no que tange à autonomia comunitária e 

melhoria de vida mais justa para todos os grupos sociais. A tarefa de gerir o local para um 

caminho sustentável dependerá das ações e decisões da comunidade e também da gestão que 

irá se estabelecer. 

 

2.6 Gestão de áreas protegidas e participação política 

 

A gestão e governança de áreas protegidas têm gerado muitos debates. 

Evidentemente, os muitos conflitos existentes atribuíram mais responsabilidades aos gestores 

das áreas, que passaram a compreender que a participação política dos atores envolvidos com 

as instituições de unidades de conservação é um elemento fundamental para seu sucesso. No 

entanto, isto é um fato recente, em que se nota avanços e recuos. O ponto a se destacar é que 

mesmo os conflitos sendo compreendidos como ações desgastantes, principalmente para as 

comunidades afetadas, proporcionaram ao menos algum papel para levantar a discussão. 

Em geral os mais afetados são as comunidades, ou grupos sociais mais vulneráveis, 

ou sendo direto: os mais pobres (ALIER, 2009). Ao conceito de pobreza não cabe apenas ser 
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posto em parâmetros economicistas, com base em renda ou consumo; é importante, além 

disso, entender como determinada comunidade ou povo entende este conceito. A falta de 

oportunidades para participar – por exemplo, da constituição de uma unidade de conservação 

–, ou impossibilidade de agir em processos de tomadas de decisão, a vulnerabilidade aos 

riscos de acidentes naturais e incapacidade de defesa de direitos são aspectos que a IUCN 

(2006) aponta como fundamentais para esse entendimento. 

Ao longo de muito tempo as políticas ambientais impostas em áreas naturais 

mostraram-se autoritárias, afrontando direitos básicos de indivíduos e comunidades. A 

promoção da participação social tem crescido recentemente. O ano de 2013, disparado pelos 

jovens brasileiros que foram as ruas em todo país, confirma a pressão pela ocupação das ruas 

e da luta política. 

São fatos apontando que em tempos recentes houve uma ebulição na participação 

política, não apenas na questão ambiental; a despeito das comunidades da Juréia, por 

exemplo, já terem um histórico considerável de, até mesmo, décadas de luta social. Como já 

vimos, as reivindicações socioambientais partiram desde meados dos anos de 1980. 

Quanto aos caminhos da participação social, Arnstein (2002) analisa diversas formas 

envolvendo indivíduos e instituições. Como em degraus de uma escada, a participação ocorre 

de um nível onde não há real participação, apenas manipulação. Um passo ou subida de 

degrau adiante, e ainda se permanece quase no mesmo lugar, este nível, a autora chama de 

terapia. Após isso, as formas participativas vão se consolidando, embora ainda não se arrisque 

a dizer que tais degraus sejam efetivamente democráticos: informação, consultas, pacificação, 

parceria. Só mesmo quando se atinge os últimos degraus “delegação de poder” e “controle 

cidadão” que se chega a uma efetividade da participação popular. 

Em áreas protegidas o desafio é integrar as comunidades nos processos decisórios, ou 

seja, o fato é de “dar voz” a estes cidadãos, que se veem em situações de vulnerabilidade, 

passando a ser protagonistas no controle social e político de seus territórios. Neste sentido, 

vem sendo construído e disseminado o conceito de governança. 

Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), governança: 

[...] engloba a interação entre as estruturas, os processos, as tradições e 

sistemas de conhecimento, que determinam a forma pela qual se exerce o 

poder. Compreende a responsabilidade para as tomadas de decisão, na qual 

os cidadãos e outros interessados diretos expressam sua opinião.” 

 

A IUCN (2006) apresenta categorias de governança para áreas protegidas em que 

propõem que estes espaços possam ser administrados por governos, ONGs, comunidades 
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locais, indígenas, entre outras. Este manejo pode ocorrer em parceria ou apenas por uma 

destas partes.  

Graham, Amos e Plumptre (2003, p. 2) definem governança com base na seguinte 

formulação: “As interações entre estruturas, processos e tradições que determinam como 

poder e responsabilidades são exercidos, como as decisões são tomadas e como os cidadãos e 

demais atores têm a dizer.” (tradução livre do autor).16
 

Estes autores também propuseram cinco princípios de “boa governança”, 

construídos sob consensos internacionais expressos em declarações e acordos das Nações 

Unidas, servindo para avaliar a governança nas áreas protegidas. São eles:  

1. Legitimidade e Voz: diz respeito à participação em todos os níveis de tomada de 

decisão, considera também direito à voz a todos os implicados; 2. Direcionamento: concerne 

basicamente a visão estratégica; 3. Desempenho: a busca pela eficiência é fator 

imprescindível, o dialogo e a veiculação de informações, a capacidade de lidar com as 

críticas, e o monitoramento de todas as ações; 4. Compromisso e Responsabilidade: prestação 

de contas, transparência, critérios de coerência; 5. Justiça e Equidade: igualdade e equacionar 

injustiças. Tais princípios servem para orientar e avaliar a execução da “boa governança” em 

áreas protegidas (GRAHAM, AMOS e PLUMPTRE, 2003; IRVING et al , 2006). 

É preciso evoluir muito ainda neste quesito de participação popular no Brasil. Os 

quadros apontam para algumas mudanças positivas, não apenas porque nos últimos tempos 

foram criadas instâncias de participação e aproximação dos cidadãos com o poder público, 

como exemplificado no caso do SNUC, mas também foram manifestadas – bem como foram 

do mesmo modo, originadas e conquistadas – nos últimos tempos por movimentos sociais. A 

luta dos moradores da Vila de Barra do Una em torno de um objeto comum, caracterizada 

pelo enraizamento das pessoas com o território, é uma demonstração evidente do desejo de 

participação na condução e governança da área.  

O histórico de Unidades de Conservação carrega consigo contradições, ao passo que 

tentou proteger a natureza, mas afastou as comunidades dos processos decisórios. O espaço 

para discussão principal das UC são os conselhos, instâncias coletivas de tomadas de decisão, 

e nestes é que sobressaem assuntos, como o turismo, atividade mobilizadora de atores que 

debatem acerca do uso público destas áreas. O próximo capítulo reporta-se essencialmente à 

trajetória do turismo, partindo de seu histórico de gestão mais centralizada (por atores 
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 “the interactions among structures, processes and traditions that determine how power and responsibilities 

are exercised, how decisions are taken, and how citizens or other stakeholders have their say”. 
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externos, agentes públicos ou iniciativa privada) a propostas recentes de autonomia das 

comunidades.   
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3. O Turismo: da gestão externa ao controle da comunidade (autogestionado) 

 

O turismo, enquanto fenômeno social de grande relevância, cresceu no século XX, 

demandando pesquisas que abordam as mais diversas variáveis, como as sociais, econômicas, 

ambientais, entre outras, revelando, adiante, a necessidade de estudos interdisciplinares desta 

área.  

Todavia, o desenvolvimento mundial do turismo, como atividade econômica, ganha 

força com o avanço sem precedentes dos meios de transportes e também por uma profunda 

dinamização dos meios de comunicação, isto ocorrendo ainda em fins do século XIX. Deste 

modo, atinge proporções ainda maiores no século XX, especialmente com o advento do avião. 

Diante disso ocorre uma grande massificação da prática do fazer turismo, abarcando diversas 

classes, inclusive setores menos abastados. Assim, o turismo configura-se como uma 

atividade impactante, envolvendo diversos componentes, muito além dos fatores econômicos. 

A atividade turística propriamente dita, dada pela sua flexibilidade e amplitude ao 

longo do século XX, seguiu uma lógica predominantemente pragmática e economicista, 

passando a atender ao potencial mercado crescente (BARRETO, 2006). Porém, nesta ocasião, 

não eram considerados os interesses e aspirações das comunidades locais onde era praticado 

o turismo. Não se pode negar, obviamente, que o turismo seja essencialmente um fenômeno 

social. 

Sobre seu significado, para entendimento inicial, decidiu-se optar pela definição 

adotada pelo Ministério do Turismo. Esta instituição entende que: Lei Geral do Turismo, n.º 

11.771/08:  

Art. 2º. Para os fins desta Lei, considera-se turismo as atividades realizadas 

por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu 

entorno habitual, por um período inferior a 01 (um) ano, com finalidade de 

lazer, negócios ou outras (BRASIL, 2008). 

 

As viagens, do ponto de vista global, têm crescido vertiginosamente desde o século 

XX, e continuam sem precedentes. Assim, tornaram-se interessantes para muitos países, com 

as principais atividades que geram renda. Mas essa visão estritamente econômica destes 

governos é muito questionada. 

Observa-se, presentemente, que há um apanágio de que o desenvolvimento de 

determinada localidade deve suplantar o fator econômico, mas determinadamente relevar e 

considerar os aspectos sociais, culturais e ambientais. O turismo deve colocar na dianteira de 
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sua prática propostas para um planejamento adequado, que atenda às demandas sociais, os 

cuidados e respeitos às comunidades locais, aos bens patrimoniais e ambientais em acordo 

com os seus contextos. Caso contrário, o que poderá se assistir será a uma atividade indutora 

de impactos negativos, cenários de desigualdades sociais e degradação ambiental, como 

aponta Bernaldez (apud SERRANO, 2001, p. 216). 

Os defensores da instalação da EEJI na região argumentam nos dias de hoje que se 

não houvesse a instituição desta unidade de conservação, a Juréia fatalmente estaria fadada à 

especulação, tal como vemos nos diversos outros locais do litoral. Amparando-se nestes 

discursos, tornam obscuro o discurso de possibilidade de contribuição à “preservação” do 

local por parte das comunidades. É fato: a região se manteve mais conservada, se comparada 

ao restante do litoral paulista. Também é notório que no restante do litoral, não apenas no sul, 

uma feroz especulação imobiliária causou toda sorte de danos aos povos que habitam estes 

locais. É impossível negar que as comunidades, sejam caiçaras, índios, quilombolas, entre 

outras, foram os grupos mais afetados pelo crescimento desordenado do litoral.  

Pelo viés de possibilidades, o turismo pode ser visto como atividade econômica 

estimuladora de fatores socioculturais como enraizamento, sensibilizar turistas com 

intercâmbios de costumes de vida, gerar empregos, estimular o comércio local, fixar as 

populações em seus locais de origem (BERNALDÉZ, 1994 apud SERRANO, 2001, p. 216). 

Mas é preciso sempre atenção: o processo de “turistificação” de uma dada localidade, quando 

ocorre, geralmente se dá com pouca participação popular, como adverte Fonteneles (2004). 

Na Vila de Barra do Una, o turismo tem seus impactos negativos mais evidenciados 

quando da época de veraneio. Os containers, galões, por vezes, expõem uma grande 

quantidade de lixo. Os moradores e proprietários de comércios locais notam esse problema e 

se mostram preocupados com o escoamento correto. Também mencionam discussões sobre 

possibilidades de controle de visitação na área. Com a instituição da RDS Barra do Una, a 

atividade passará por um processo de zoneamento e ordenamento. Sendo assim, deve-se 

atentar aos atores envolvidos nos processos de desenvolvimento do turismo. Iniciativa e 

disposição para atuarem como protagonistas, tomando consciência de suas situações em busca 

de promover a atividade, são imprescindíveis, mas devendo ter sempre cautela quanto a um 

avanço massivo. 

 

3.1 Desenvolvimento local e turismo 
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A questão do desenvolvimento local recai hoje para governos e suas políticas 

públicas no sentido de integrar as comunidades, em geral, buscando conter os processos de 

exclusão gerados pela economia global. A globalização é um fenômeno crescente que exigiu 

estratégias dos estados nacionais frente a um novo contexto de integração que não alude 

apenas à esfera econômica, mas também é atinente aos desdobramentos sociais e culturais. O 

enfoque em um desenvolvimento mais equilibrado tem sido a resposta à expansão capitalista 

sem precedentes destes tempos; no entanto, é interessante questionar sobre o próprio 

significado da palavra desenvolvimento.  

Nessa abordagem, o termo “desenvolvimento” também pode remeter a muitos 

significados. Sem nos atermos profundamente na discussão polissêmica da palavra, citamos, 

em primeiro lugar, Sachs (2004, p. 30), pois este autor reflete que a noção de 

“desenvolvimento” arraiga-se por volta da década de 1940, e concerne à reconstrução da 

periferia europeia, arrasada, à época, pela segunda guerra. O cenário que os países deste 

continente enfrentavam era: 

[...] similar aos de outras periferias: estrutura fundiária anacrônica, 

agricultura camponesa atrasada, condições adversas de comércio para as 

commodities primárias, industrialização incipiente, desemprego e 

subemprego crônicos, e necessidade de um Estado desenvolvimentista ativo 

para enfrentar o desafio de estabelecer regimes democráticos capazes 

simultaneamente de conduzir a reconstrução do pós-guerra e de superar o 

atraso social e econômico. Em grande medida, o trabalho da primeira 

geração de economistas do desenvolvimento foi inspirado na cultura 

econômica da época, que pregava a prioridade do pleno emprego, a 

importância do Estado de Bem-Estar, a necessidade de planejamento e a 

intervenção do Estado nos assuntos econômicos para corrigir a miopia e a 

insensibilidade social dos mercados (SACHS, 2004, p. 30, 31). 

Mesmo passado um considerável período de tempo, as preocupações semelhantes do 

período aludido ainda são tidas como válidas (SACHS, op. cit., p. 31). Tal modelo também foi 

ligado ao fordismo, que tinha como base o tripé da abundância de recursos naturais 

(energéticos), aumento da produtividade do trabalho e a presença do já mencionado Estado de 

Bem-Estar (BUARQUE, 2004, p. 15). Seu declínio ocorre na década de 1970, dando espaço 

para outros paradigmas de crescimento, isso concomitantemente às agendas que 

reivindicavam o desenvolvimento sustentável. 

Os blocos regionais ganham força, principalmente, após a derrocada da União 

Soviética, e o ideário globalizante, agora sob a égide de um único ator dominante, os Estados 

Unidos da América, toma grande proporção no cenário econômico mundial. Todavia, a 
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descentralização das economias e a preocupação com o desenvolvimento local se fortalecem 

no mesmo período. 

A ampliação do desenvolvimento econômico, em sentido global, é questionada por 

Celso Furtado (1974), uma vez que a ampliação dos padrões de consumo a toda a humanidade 

seria algo improvável, já que entraria em desacordo com os recursos existentes no planeta. 

Diante deste dilema, outros paradigmas emergiram no sentido de sanar os processos de 

exclusão gerados pela economia global. Um destes paradigmas é o desenvolvimento local. 

Uma interessante e mais completa definição de desenvolvimento local é proposta por 

Buarque (2008): 

[...] um processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico 

e à qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e 

agrupamentos humanos. Para ser consistente e sustentável, o 

desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as potencialidades locais e 

contribuir para elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e 

competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a 

conservação dos recursos naturais locais, que são a base mesma das suas 

potencialidades e condição para a qualidade de vida da população 

(BUARQUE, 2008, p. 25). 

Ao salientar o dinamismo econômico em pequenas unidades territoriais, e com foco 

na qualidade de vida da população local, observamos a necessidade de planos de ação que 

atuem no desenvolvimento da área estudada, embora a realidade em políticas públicas, que 

promovam qualidade de vida e desenvolvimento na Vila de Barra do Una, tenha se revelado 

de pouca preocupação para as instituições governamentais. No turismo há destaque para 

autores que voltam suas atenções ao tema, como é o caso de Bartholo (2009); Irving et al 

(2006); Maldonado (2009); Sansolo (2009); Coriolano (2009) que trabalham o turismo com 

bases comunitárias, voltado ao desenvolvimento integral das comunidades locais. 

Contudo, o histórico do turismo no Brasil converge do centralismo a uma tímida 

descentralização. A atividade de turismo torna-se motivo de preocupação maior a partir da 

década de 1960. Antes desta década, o setor turístico tinha pouca atenção em nível nacional, 

tanto nos governos de Getúlio Vargas, e mesmo na presidência de Juscelino Kubitscheck, 

embora esta última até tenha despendido uma ação que criou a Companhia Brasileira de 

Turismo, COMBRATUR, em 1958. 

Exatamente em 1966, no início do regime militar, tem-se a instituição da 

EMBRATUR, na época com o nome de Empresa Brasileira de Turismo, empresa estatal 

responsável pela administração da atividade no Brasil, que teve este papel perdurando por 
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décadas. Em 1990, a EMBRATUR torna-se o Instituto Brasileiro de Turismo. E em 2003 

passa a desempenhar as funções de marketing e comercialização, tendo em vista que foi 

fundado o Ministério do Turismo (Mtur) no mesmo ano.  

A saga pela busca de descentralização do setor de turismo inicia-se nos anos de 1990. 

No início desta década ocorrem as primeiras tentativas de descentralização, com o Programa 

de Municipalização do Turismo (PNMT), por meio da Secretaria de Turismo e Serviços 

(SETS), vinculada ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010). Na mesma década, iniciam programas como PRODETUR-NE e 

PROECOTUR-AMAZÔNIA, que foram programas auxiliares aos investimentos do setor 

privado (TASCHNER, ARAUJO, 2012).  

Em seguida, no primeiro governo de Lula (2003-2006), surgiu o Programa de 

Regionalização do Turismo, com os princípios de “flexibilidade, articulação, mobilização, 

cooperação”, que foram estruturados com base em “roteiros turísticos intermunicipais nas 

regiões turísticas brasileiras, com objetivos de sustentabilidade ambiental, econômica, 

sociocultural e político-institucional” (MTUR, RELATÓRIO BRASIL apud CORIOLANO 

2009, p. 83). Para Araújo e Taschner (2012), a construção do Plano “Roteiros do Brasil” 

aconteceu de cima para baixo, assim como a Lei Geral de Turismo (2007) tem se mostrado 

pouco funcional.  

Cruz (2005), por exemplo, ao analisar este primeiro plano realizado durante o 

governo de Lula, desfere críticas aos conceitos de espaço e território presentes nesse projeto. 

Para esta autora, estes foram “negligenciados”, ficando subjacente que são categorias apenas 

vistas como mercadoria (CRUZ, 2005, p. 34). Em seguida, é criado um novo Plano Nacional 

de Turismo 2007-2010, intitulado de “Uma Viagem de Inclusão”.  

O exemplo de território negligenciado também pode ser pensado no caso de 

privatizações envolvendo áreas protegidas. Cria-se um aparato e infraestrutura em Parques 

Nacionais, mas por outro lado as comunidades destes territórios são esquecidas.  

O país possui grande diversidade natural e cultural, e muito se fala nas 

potencialidades do turismo para reduzir os problemas sociais. Entretanto, ainda está longe de 

dizermos que o turismo é uma atividade realmente capaz de se valer como um combatente às 

desigualdades sociais no país. As mudanças ocorridas nos últimos anos, como programas de 

regionalização feitos pelo Ministério do Turismo, podem ser muito úteis às regiões litorâneas, 

locais marcados pela presença de um turismo de massa impactante, mas pouco eficiente para 

um desenvolvimento especificamente local bem distribuído.  
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O Mtur tem trabalhado em ações para o desenvolvimento do turismo. Dada a 

vastidão do país e para uma maior orientação, o órgão estabeleceu algumas terminologias 

turísticas, ou segmentos. Transversalmente aos segmentos insere-se, por exemplo, o Turismo 

Social, com vistas a promover inclusão, considerando que o país ainda se encontra com um 

nível de desigualdade social profundo
17

. Porém, nota-se que desde os tempos da 

EMBRATUR, que pouco se preocupava com políticas de desenvolvimento local, chegando a 

fase do Mtur, instituição que por mais que tenha desenvolvido políticas descentralizadas, tem 

demonstrado tênue sucesso, gerou-se ínfimo desenvolvimento social. 

Todavia, mesmo com um direcionamento e investidas a descentralização, o turismo 

segue ainda essencialmente verticalizado, privilegiando políticas imediatistas ou somente a 

iniciativa privada. Sansolo e Cruz (2003) observam que o turismo não pode ser visto como o 

“salvador da pátria”, falácia presente em discursos de vários políticos. Para esses autores, 

também é essencial que o desenvolvimento do turismo seja um “processo lento e planejado”, 

sem que se espere que este resolva problemas estruturais e históricos do Brasil, como é a 

desigualdade. Importante decidir qual modelo de turismo se quer e que envolva todos os 

setores de administração pública, e não apenas considerar o Mtur como o único capaz de 

conduzir solitariamente esta atividade (SANSOLO E CRUZ, 2003; CRUZ, 2005). 

Ademais, é superficial pensar que o turismo possa de maneira imediatista resolver 

todos os problemas locais, pois, como já apontado, é uma atividade impactante. O turismo 

produz território, como adverte Cruz (2005), também gera diversos problemas sociais, 

culturais e ambientais: entre eles, a pobreza. E é neste ponto que as lideranças da vila e a 

própria comunidade devem estar atentas. 

O turismo no Brasil deve ter como condição o desenvolvimento local, valorizando os 

cenários e experiências locais. A Vila de Barra do Una caminha para estruturar-se 

reivindicando infraestrutura básica: melhorias na estrada que dá acesso à vila, transporte, 

serviços de telecomunicações e saneamento básico são algumas das demandas essenciais que 

os moradores e empreendedores do turismo na vila enxergam como prioridades. Programas 

federais de capacitação de turismo também são importantes, observando as potencialidades já 

existentes. 

 

3.2 Turismo em áreas naturais no estado de São Paulo 
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 Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estrutu 

racao_segmentos/sol_praia.html>. Acesso em: 21/04/2014. 
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No estado de São Paulo, o turismo segue em constante crescimento econômico e é 

responsável pela visita de milhares de turistas que procuram os mais variados tipos de 

passeios, recebendo visitantes de vários estados e também estrangeiros. Muitos desses vêm 

para este estado com intuitos diversos: negócios, participar de eventos, conhecer a 

diversidade cultural do estado, visitar praias e sítios naturais, visitar amigos e parentes, entre 

muitos outros.
18

  

Ocorre que o turismo implica em diferentes tipos de práticas, definindo isso por 

tipologias, ou uma expressão utilizada pelo mercado, que é o termo “segmento”. Afinal, 

fracionar as atividades turísticas em tipologias tem como propósito fundamental segmentá-las 

mercadologicamente, como informa Ansarah (1999, p.24). No Brasil, ou mais 

especificamente, no estado de São Paulo, é perceptível a grande quantidade de sítios naturais, 

culturais, arquitetônicos, grandes centros econômicos que se encaixam às múltiplas tipologias 

ou segmentos do turismo. Assim, as instituições governamentais e empresas trabalham com a 

segmentação de mercado, partindo do enfoque na demanda.  

Em relação às comunidades locais, pouco tem sido considerado dentro do processo 

de crescimento de suas regiões ou municípios, e durante longo período, ocasionalmente, são 

vistas apenas como prestadoras de serviço, excluindo assim uma visão com mais amplitude, 

que as coloquem como protagonistas desta atividade. 

Além disso, é interessante entender criticamente que este conceito de segmentação é 

provocado pela concorrência acirrada existente no turismo, que implica em distinguir as 

diferentes atividades deste setor para poder atender determinadas clientelas. E até é 

necessário um adendo importante, como advertiu Swarbrooke (2002, p. 56): “dividir o 

turismo em subtipos é algo muito subjetivo”. 

Sem diferença do que ocorre em regiões litorâneas alhures, como as europeias, os 

impactos e crescimento desordenado provocam ainda muita preocupação. No litoral 

brasileiro, o turismo provocou o que Coriolano chama de “abuso de poder econômico”, uma 

vez que gerou não apenas a especulação de terras, mas também expropriação (CORIOLANO, 

2009, p. 63). 

A área de estudo deste trabalho é especificamente uma praia do litoral sul do estado 

de São Paulo. Este litoral passou por profundas transformações em suas paisagens e territórios 

desde os tempos do descobrimento, mas foi em meados da década de 1950 que as 

transformações vieram com mais veemência. A construção de estradas possibilitou a 
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 Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo>. Acesso em: 25 fev. 2015. 
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dinamização de muitas cidades costeiras (MORAES, 1999), todavia, isto se deu de maneira 

desordenada e extremamente impactante. Comunidades locais, como indígenas, quilombolas e 

caiçaras que habitavam o litoral paulista, têm desaparecido abruptamente, e as que restam são 

ainda penalizadas pela falta de planejamento dos governos (DIEGUES, 2004).  

O turismo tem sido uma das atividades mais importantes no local, desde o início da 

época das transformações citadas. As praias do litoral paulista atendem principalmente ao 

segmento “turismo de Sol e Praia”
19

, ficam lotadas na estação de verão ou em feriados. Tal 

excesso de visitação faz com que este tipo de turismo, de proporções numerosas, esteja 

presente negativamente em muitas referências sobre impactos na região (RUSCHMANN, 

1997). 

E na Barra do Una, o turismo, certamente, mais praticado é o de Sol e Praia. 

Diferentemente, como no restante do litoral, o local sofreu poucas intervenções. A discussão 

de sua conservação mesmo é motivo de muita discórdia: ambientalistas apontam serem eles os 

defensores da Juréia; moradores afirmam serem as comunidades. 

Além de Sol e Praia, os turistas procuram a Barra do Una, como em outras cidades 

litorâneas, também por motivações ligadas ao ecoturismo, nas manifestações culturais ou nos 

sítios históricos remanescentes. E é possível ainda encontrar alguns festejos tradicionais como 

o reisado, folia de reis, congada, festas caiçaras, indígenas e quilombolas, entre outros, nas 

comunidades. Em muitos casos estas atividades, vistas apenas como objetos, não têm devido 

tratamento mais especializado, comprometendo sua originalidade e preservação. Além disso, 

alguns sítios arquitetônicos ainda sobrevivem à especulação, e também há as muitas áreas 

naturais, como as unidades de conservação, que a despeito de proteger a natureza, também 

provocam outros tipos de conflitos, conforme explana Diegues (2004). 

Consequentemente, nos últimos anos, pesquisadores, ecologistas, ativistas, e alguns 

membros governamentais vêm propondo uma nova forma de observar os impactos da 

atividade turística no meio ambiente e também para as comunidades locais. O conceito de 

sustentabilidade tem se tornado recorrente, e tem sido colocado como de necessidade 

imediata. Este conceito tornou-se polissêmico em seu decorrente uso ao longo dos últimos 
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 Para o Ministério do Turismo, o turismo de sol e praia são as “atividades turísticas relacionadas à recreação, 

entretenimento ou descanso em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor. Disponível em: 

<http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estruturacao_segmentos/sol_praia

.html>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2015. 

http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estruturacao_segmentos/sol_praia.html
http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estruturacao_segmentos/sol_praia.html
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anos. Na ótica das comunidades locais, a sustentabilidade será tratada adiante, em um tópico 

específico.  

O turismo de base comunitária encaixa-se perfeitamente nos cânones da 

sustentabilidade, no que se refere principalmente a delegar às comunidades não apenas o 

cuidado com o meio ambiente, mas também o domínio de seus destinos. A área aqui estudada 

desponta como um local abundante em riquezas naturais e recursos cênicos. O turismo, como 

atividade econômica principal nos dias de hoje, tornou-se pauta regular nas reuniões 

comunitárias, onde se pretendem planos de curto ou longo prazo, ou acordos de uso do 

território. Portanto, há um visível conhecimento adquirido sobre a gestão do turismo em um 

sentido mais horizontal. A população local tem consciência dos recursos cênicos, mostrando-

se, em princípio, preocupada com seu manejo
 20

. 

 

3.3 Turismo de base comunitária 

 

Como diz Coriolano (2009, p. 58), o turismo “reproduz as contradições da 

inclusão/exclusão, por seguir a lógica oligopolista por meio de megaoperadoras de turismo 

internacional”. Pequenas empresas e comunidades estão quase sempre ameaçadas diante da 

força aglutinadora do sistema econômico, sobrevivendo e resistindo às pressões do mercado 

global (CORIOLANO, 2009). No entanto, é possível enxergar possibilidades de se trabalhar 

um turismo que coadune com as premissas expostas acima, de desenvolvimento local e 

turismo sustentável.  

Nos últimos anos tem-se observado o surgimento de interesse por parte da sociedade 

em desenvolver atividades turísticas de um modo que envolva as comunidades locais, tendo 

em vista os princípios do desenvolvimento sustentável. Todavia, esta atitude diante de 

comunidades locais nem sempre existiu, principalmente por parte do poder público 

(DIEGUES, 2001). Apenas recentemente nota-se uma preocupação para com estas 

comunidades, ainda que de maneira tímida. Todavia, o mesmo autor atenta para o fato de que 

essas comunidades têm sido esquecidas pelos órgãos públicos, principalmente quando da 

criação de áreas protegidas no Brasil, e mesmo quando são lembradas, tornam-se alvos de 

políticas públicas que as desagradam, pois são quase sempre prejudiciais ao seu 

desenvolvimento (DIEGUES, 2001). 

                                                           
20 “Capacitação Inicial para Participação, Conhecimento da Legislação e Elaboração do Pré Plano de Manejo da 

RDS Barra do Una”. Documento elaborado por moradores da região da Juréia, com apoio financeiro do 

Ministério do Meio Ambiente (2008). 
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O turismo de base comunitária possui alguns preceitos, que também podem ser 

observados como princípios, e geralmente estão presentes nas definições deste tema, como: 

participação igualitária, autogestão e cooperação comunitária, conservação e melhor 

distribuição dos recursos naturais, entre outros pontos importantes, que de fato destoam do 

turismo convencional que predomina globalmente.  

Maldonado aponta que o turismo rural comunitário, fenômeno recente na América 

Latina (década de 1980), se originou devido alguns fatores, como: pressões mundiais do 

mercado turístico; necessidades econômicas e trabalhistas; papel relevante que desempenham 

as pequenas e microempresas no desenvolvimento econômico local e na diversificação da 

oferta turística nacional; estratégias políticas do movimento indígena e rural (MALDONADO, 

2006). 

O crescimento do turismo de base comunitária, por exemplo, tem interessado às 

comunidades locais, governos e organizações não governamentais, ou mesmo pelo terceiro 

setor (CORIOLANO, 2006). Além disto, tem sido visto como uma atividade capaz de 

engendrar condições favoráveis de desenvolvimento comunitário, inserindo grupos sociais 

supostamente excluídos da atividade turística (CORIOLANO, 2006; BARTHOLO, 

BURSZTYN, SANSOLO, 2009). As comunidades que desenvolvem este tipo de turismo 

passam a utilizar seus potenciais recursos naturais e culturais com vistas ao desenvolvimento 

econômico de suas regiões. 

Vale dizer que muitos destes conceitos e definições elaborados pela academia sobre 

esta temática foram postulados por consequência da prática desta atividade, ou seja, partiram 

da vivência e experiências das comunidades e organizações não governamentais que atuavam 

com o turismo de base comunitária. Posteriormente, as universidades, com o intuito de 

compreender e explicar o fenômeno, passaram a se apropriar da temática. 

Um documento importante sobre turismo rural comunitário é a Declaração de San 

José sobre o Turismo Rural Comunitário
21

, que postulou em 2003 alguns princípios 

importantes para se pensar acerca do turismo comunitário: 

Nossa concepção de desenvolvimento do turismo se sustenta nos valores de 

solidariedade, cooperação, respeito à vida, conservação e aproveitamento 

sustentável dos ecossistemas e da diversidade biológica que estes abrigam. 

Em consequência, estamos contra todo desenvolvimento turístico em nossos 

territórios que cause prejuízo a nossos povos, sua cultura e o meio ambiente 

(MALDONADO, 2006, p. 31). 

                                                           
21

 Representantes dos povos indígenas da América do Sul que, no ano de 2003, em San José, Costa Rica, 

elaboraram um documento contendo princípios e recomendações para o turismo comunitário. O documento está 

disponível em: <http://www.redturs.org/inicio/docu/DeclaracionSan-Jose-Espa.pdf>. Acesso em 05 de abril de 

2014.  
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A autora Coriolano (2009) observa a relação deste tipo de turismo para o 

desenvolvimento local e define turismo comunitário, apontando como deve se dar sua 

efetivação diante do conflito de ter a posse de suas terras, o que é interessante para diálogo 

com o caso aqui estudado, localizado em área onde ocorre intenso conflito fundiário. Assim, 

turismo comunitário é: 

Aquele em que as comunidades de forma associativa organizam arranjos 

produtivos locais, possuindo o controle efetivo das terras e das atividades 

econômicas associadas à exploração do turismo. Uma das primeiras ações 

que as comunidades realizam é um pacto interno com os próprios residentes 

em defesa de suas propriedades. Procuram que a maioria se comprometa à 

preservação de suas terras, delas não se desfazendo, e orientam aqueles que 

precisam de fato vendê-la, submetendo o negócio à apreciação da 

comunidade para analisar o comprador, verificar se este pode vir a ser 

parceiro e como pode ser a parceria (CORIOLANO, 2009, p. 66). 

 

A autora ainda segue dizendo que esta parceria pode ser interessante para o 

ingressante na comunidade, caso este se comprometa realmente. Torna-se interessante utilizar, 

por exemplo, seus conhecimentos em prol do desenvolvimento da comunidade 

(CORIOLANO 2009). 

Nesse conceito também se deve atentar para o significado de “arranjos produtivos 

locais (APL)”, pois o turismo articula-se com muitos setores. Para Coriolano, este se refere às 

aglomerações de empresas de pequeno porte que se articulam entre si. Todavia, para o caso da 

junção entre APL e turismo de base comunitária, a mesma autora diz ser mais correto 

identificá-los como núcleos produtivos, já que os arranjos de base comunitária fogem à 

estrutura dos APL’s formais, tendo em vista que são improvisados (CORIOLANO, 2009).  

A participação do turista também se destaca, pois atualmente parte dos turistas 

querem ser atores responsáveis e solidários com outros mundos, diz Zaoual (2006, p. 58). 

Para este autor as representações simbólicas dos atores do turismo fazem parte de seus 

comportamentos econômicos, o que aponta para outros caminhos de utilização da demanda 

turística (ZAOUAL, 2006, p. 59). Bartholo, Burstyn, Sansolo (2009), afirmam, sobre a prática 

do turismo de base comunitária:  

[...] não se trata apenas de percorrer rotas exóticas, diferenciadas daquelas do 

turismo de massa. Trata-se de um outro modo de visita e hospitalidade, 

diferenciado em relação ao turismo massificado, ainda que porventura se 

dirija a um mesmo destino (BARTHOLO, BURSTYN, SANSOLO 2009, 

p. 85). 
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Destarte, de acordo com os mais diversos conceitos e definições de Turismo de Base 

Comunitária, é possível destacar algumas semelhanças e aproximações, como componentes 

de conservação ambiental, valorização da identidade cultural, geração de benefícios para as 

comunidades receptoras, entre outros, como forma de resolver impasses históricos.  

Pensando o lugar do turismo nas áreas protegidas, nos vem à mente o ecoturismo, 

que é constantemente citado como o segmento de turismo que mais cresce no mundo. 

Ademais, em muitas unidades de conservação tem se desenvolvido diversas atividades de 

turismo, e seu desenvolvimento perpassa os investimentos e iniciativas privadas e adentram o 

âmbito político-institucional. Por exemplo, a categoria Parques Nacionais tem como um de 

seus objetivos, preconizado pelo SNUC, o turismo ecológico.  

No histórico de seu desenvolvimento pesam críticas a empreitadas pouco exitosas. 

Algumas empresas desvirtuam o caráter “sustentável” e “politicamente correto”, como 

costumeiramente lhe é conferido. Tais empreendimentos, em muitos casos, na verdade 

praticam greenwashing, que consiste em uma espécie de marketing enganoso, no qual se 

propaga responsabilidade com o meio ambiente, mas que na prática o que se vê é justamente o 

contrário, ações suspeitas que nada têm a ver com sustentabilidade (ARAUJO, 2007 apud 

NOGUEIRA, 2012, p. 66).  

No Brasil, o ecoturismo como atividade teve ligeiro crescimento na década de 1970, 

quando despontaram empresas turísticas que passaram a atuar em vários segmentos de lazer, 

como turismo em áreas naturais. No entanto, não raras as vezes quando se estuda as ações 

práticas de turismo, nota-se que o desenvolvimento do ecoturismo se viu arrolado a algumas 

confusões, como nota Teles (2011, p. 6): 

Na década de 1970, o avanço dos empreendimentos e a criação de novos 

produtos turísticos revelava uma prática do turismo e meio ambiente 

preocupada em atender a demanda que crescia para os segmentos que, em 

via de regra, eram denominados ecoturismo. A falta de suporte teórico dava 

espaço a um conflito que era reflexo do próprio modo de produção em que 

estamos inseridos, fato que gerou uma discussão sobre a necessidade de 

debates referentes à organização dos diferentes segmentos que foram 

surgindo e que o próprio mercado carecia de clareza conceitual e 

nomenclatura própria. 

O mesmo autor ressalta uma antiga confusão entre o segmento ecoturismo e o 

conceito de turismo sustentável, este último sendo muito mais amplo e que abrange todos os 

tipos de turismo (TELES, 2011). 

Que o ecoturismo tem crescido globalmente, isto tem vasta literatura que confirme. E 

pode até ter um caminho seguindo os passos do paradigma da sustentabilidade. Mas quando 
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comunidades são incluídas em seu crescimento, ora têm suas culturas e seus territórios 

solapados; ora são excluídas das benesses que a atividade proporciona, pois nem sempre os 

rendimentos ficam em suas mãos. Deste modo, é importante que o desenvolvimento do 

ecoturismo envolva e promova a participação e justiça social. Por que envolver as 

comunidades em projetos de ecoturismo? Pergunta Brandon (1993, p. 251). A própria autora 

responde: 

Do ponto de vista ambiental e econômico, se as pessoas da comunidade não 

participarem, é provável que, ao longo dos anos, os recursos sejam 

destruídos e os investimentos perdidos. [...] É preferível que uma 

comunidade controle seu destino em vez de ter de se submeter a interesses 

econômicos (BRANDON, 1993, p. 251). 

 

O ecoturismo também, atualmente, é em algumas situações gerenciado, ou 

autogestionado, por comunidades locais. Segundo a WWF (apud BARTHOLO, BURSZTYN, 

SANSOLO, 2006), no ecoturismo de base comunitária, assim como a conceituação vista 

acima sobre TBC, é bastante semelhante: a comunidade desenvolve e gerencia a atividade e 

os benefícios ficam, sobretudo, em suas localidades (BARTHOLO, BURSZTYN, 

SANSOLO, 2006). Certamente, as práticas com atividades em áreas naturais, o manejo das 

mesmas e sua proteção cabem também às mesmas comunidades.  

 

3.3.1 Modelos e princípios que podem nortear o turismo de base comunitária 

 

Diante destas definições, o turismo de base comunitária é uma atividade que 

necessita, por parte das comunidades, que alguns fatores precedentes estejam fortalecidos. Os 

pressupostos giram em torno da existência de coesão social, elementos e objetivos comuns, 

unidade, coletividade, reconhecimento da necessidade de ter planejamento, monitoramento de 

ações constantes e percepção dos potenciais impactos que o turismo provoca. Como nos 

adverte Maldonado: “o turismo não é uma atividade isenta de riscos e ameaças”, e uma 

comunidade precisa ter conhecimento de seus eventuais problemas (MALDONADO, 2006, 

p.33).  

A Vila de Barra do Una possui geograficamente um local com características 

favoráveis ao desenvolvimento do turismo ecológico sustentável. Atividades tradicionais 

ainda são desenvolvidas, o estilo de vida caiçara é bem presente, a despeito de ser uma vila 

diversa, no sentido sociocultural, lembrando que há grupos não tradicionais também. A pesca, 

por exemplo, é uma atividade que se coaduna com o turismo. Inclui muitas áreas de beleza 
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cênica e natural procuradas por visitantes. Conjuntamente, as do turismo de natureza se 

agregam às atividades turísticas culturais. A pesca, as trilhas, a paisagem dos morros 

misturam-se às imaterialidades presentes no imaginário caiçara. 

O turismo é a principal fonte de renda do bairro. E a comunidade local tem 

desenvolvido ao longo de muitos anos a experiência no gerenciamento do turismo na vila, nos 

bares e restaurantes, nos campings e pousadas e na recepção aos grupos que procuram o 

destino. Embora o turismo tenha sido, nos últimos tempos, organizado de forma individual e 

com poucas decisões coletivas, os pontos positivos, em principio, compõem algumas bases 

sólidas para o desenvolvimento desta atividade.  

Os modelos adotados pelas comunidades que escolhem em seu destino gerir um 

turismo denominado de base comunitária pode possuir determinadas variantes, por exemplo, 

em relação à existência de alguma parceria, e se essa é pública, privada, ou do terceiro setor. 

O grau de autonomia de uma comunidade diante da atividade também é importante. 

Maldonado (2006) estabelece algumas tipologias, incluindo seis modalidades que apontam a 

forma de participação de uma comunidade na gestão do turismo. Estas tipologias foram 

baseadas em estudos com comunidades do Equador, sendo algumas indígenas. Não obstante, 

é um exemplo interessante, pois este país é um dos pioneiros no turismo rural comunitário. 

Assim, as tipologias são:  

 Autogestão do negócio turístico;  

 Parceria de negócios com uma empresa privada;  

 Parceria comercial com operadoras de turismo;  

 Concessão de recursos comunitários em usufruto;  

 Formas híbridas.  

Certamente que a autonomia comunitária é presente na primeira tipologia, onde esta 

participa em todas as fases da operação turística. Esta tipologia ainda é muito incipiente como 

experiência. Entretanto, tem-se observado alguns exemplos no Brasil que caminham 

seguramente para a autonomia. 

Nos outros exemplos destacados pelo autor, o grau de participação é bastante 

variável, e até mesmo apenas como prestador de serviço. A comunidade pode estabelecer 

acordos com investidores, que se situam como sócios ou parceiros. Dependendo do que se 

formaliza, recebem apoio de operadoras, que podem enviar turistas e terem apoio recíproco 

com a receptividade destes. A parceria, igualmente, pode ocorrer por meio de ONGs que 

assessoram nos processos de formalização da atividade turística. Por fim, há os casos da 
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pouca participação comunitária, seja de forma assistencialista, por meio de instituições 

privadas ou do terceiro setor. Ou, em casos, há apenas o fornecimento de mão de obra 

assalariada, onde se ratifica a proletarização dos comunitários (MALDONADO, 2006). 

Como abordamos em tópico anterior, o histórico de desenvolvimento de turismo no 

Brasil não priorizou um modelo bem sucedido, e sim, em sua gênese, preponderou a 

elitização, e, posteriormente, o favorecimento aos projetos privados. Apenas ocorreram 

lampejos de políticas públicas menos segregadoras. Este foi o caso do Edital do Ministério do 

Turismo Mtur/Nº 001/2008, no qual voltou-se a realizar um projeto de turismo que se soma às 

políticas públicas mais generalizadas.  

Em dissertação de mestrado Fabrino (2013) identificou elementos-chave que 

poderiam funcionar como medidas para avaliar o desempenho de uma experiência de turismo 

de base comunitária, são estes: 

Dominialidade: refere-se ao grau de domínio da comunidade sobre os 

aspectos de organização, controle, propriedade e gestão da atividade 

turística; 

Organização Comunitária: almeja identificar o modelo e processo de 

gestão comunitária consolidada em torno do TBC, além de sua interação 

com o ambiente externo; 

Democratização de oportunidades e repartição de benefícios: refere-se à 

existência de mecanismos/acordos que contribuam para a repartição 

dos benefícios advindos da atividade turística na localidade e para a 

democratização de oportunidade no acesso de seus membros às 

atividades relacionadas ao turismo; 
Integração econômica: evidencia a integração do turismo com as atividades 

econômicas tradicionais, identificando os novos arranjos produtivos locais 

surgidos a partir do seu advento; 

Interculturalidade: relaciona-se com o intercâmbio cultural e a troca de 

referências e experiências estabelecidas entre os turistas e a comunidade 

local; 

Qualidade Ambiental: refere-se às condições da comunidade com relação 

ao saneamento ambiental e, ainda, as formas de manejo dos recursos naturais 

locais. 

 

Com base nestes componentes a pesquisadora desenvolveu uma pesquisa de campo 

em três iniciativas integrantes da Rede Cearense de Turismo Comunitário (Rede Tucum): 

Prainha do Canto Verde, Assentamento Coqueirinho e Ponta Grossa, concluindo com isso que 

apenas dois dos seis elementos-chave devam ser considerados numa análise de turismo 

comunitário: dominialidade e organização comunitária (FABRINO, 2013). 

Para além dos componentes analisados acima, a infraestrutura básica é, sem dúvida, 

um componente essencial para o progresso do turismo de uma comunidade. Neste caso, a Vila 

de Barra do Una, além da histórica presença do estado no sentido vigilante e cerceador, ainda 
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cabe notar a sua ausência, no caso em não atender as necessidades mais básicas de 

infraestrutura, como: saúde, saneamento, transporte, comunicação, o que acarreta em um 

impeditivo de extrema grandeza para um desenvolvimento sustentável da atividade. 

Resumidamente, é percebível que estes princípios dialogam com os conceitos aqui 

tratados de: desenvolvimento sustentável (MOLINA, 2001); desenvolvimento local 

(BUARQUE, 2004), (OMT, 2008), a essencial participação comunitária no desenvolvimento 

de um ecoturismo (BRANDON, 1994), assim como as concepções de turismo de base 

comunitária expostas por distintos autores, igualmente, nesta pesquisa. 

 

3.3.2 Algumas experiências de turismo de base comunitária no Brasil 

 

No Brasil, desde os anos noventa, algumas experiências têm se mostrado 

interessantes. Tais exemplos se configuram em realidades de turismo bem próximas de uma 

autonomia na condução do turismo. Embora seja primordial ter cautela ao fazer esta 

afirmação dentro do modelo econômico capitalista. Outrossim, é que conquanto tenham 

desenvolvido um turismo comunitário, as comunidades exemplificadas a seguir demonstram 

contornar seus conflitos e dependência do estado, mesmo compartilhando dos mesmos 

problemas de falta de infraestrutura básica: falta de saneamento, meios de transportes públicos 

precários, atendimento de saúde ineficaz. 

A Comunidade do Marujá, na Ilha do Cardoso, possui vários fatores que 

incentivam o turismo de base comunitária e o cooperativismo. A transformação da região em 

Parque Estadual ocorreu em 1962, pelo Decreto 40.319 (BORIN, 2004, 160). Mas foi a partir 

da regulamentação dos Parques Estaduais pelo decreto 25.341/86 (BORIN, 2004, 163), que os 

moradores tradicionais passaram a lutar por sua permanência na Ilha. Em 1998 foi criada a 

Associação dos Moradores do Marujá - AMOMAR. A partir do Plano de Manejo, foi 

estabelecido que as famílias tradicionais e a tribo indígena etnia guarani-mbya 

permaneceriam no seu território tradicional, e, também, quais as áreas e atividades turísticas 

seriam permitidas e quais áreas deveriam permanecer sem ocupação.  

Esta luta por permanência criou na comunidade uma consciência de coletivismo e de 

sustentabilidade. O turismo é organizado coletivamente, e de forma que todos consigam 

ganhar e se sustentar. As famílias e moradores se alternam em atividades como guias de 

trilhas, passeios e transporte em barcos, hospedagem e alimentação. A comunidade fez cursos 

profissionalizantes de turismo e administração. O lixo produzido na ilha é enviado para 
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reciclagem por organização dos moradores, uma preocupação com os impactos do turismo e 

com a conservação do local (BORIN, 2004, pág. 176).  

A associação de moradores não é formalmente uma cooperativa, mas acaba 

funcionando como uma, na medida em que incentivou e organizou os cursos para os 

moradores, estimula a preservação do meio ambiente, e organiza e entusiasma a distribuição 

do turismo para todos. O cooperativismo foi intensificado por uma necessidade comum dos 

moradores: a luta pelo direito de permanecer no seu território tradicional. Em seguida, veio a 

luta pela sobrevivência por meio do turismo e pela preservação do local, necessidades 

também comuns a todos. (BORIN, 2004, pág. 168-181).  

O Sr. Ezequiel, líder da comunidade, explica que o curso profissionalizante ajudou 

muito no trabalho em grupo e na organização dos negócios (BORIN, 2004, pág. 181). A 

mesma liderança, em um depoimento, se reporta ao turismo não como um fim para suas vidas: 

“Se o pessoal tiver uma mente capitalista e só se preocupar em melhorar de vida sempre, aí 

sim ocorrerá intensa descaracterização cultural” (PARADA, 2004). Em outro depoimento, 

dado à pesquisadora Carmem Lucia, a liderança se mostra preocupada com o excesso de 

turistas e aborda a importância de percepção da capacidade que um local, como o Marujá, 

deve ter (DIEGUES, 2005). 

A Comunidade do Aventureiro, em Ilha Grande, tem também um contexto similar à 

Barra do Una e à Ilha do Cardoso. A região da Praia do Aventureiro está localizada na 

Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (Rebio-Sul), criada em 1981, e recategorizada em 

28 de maio de 2014 como Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro
22

. O 

acesso ao local se dá por uma trilha de cerca de três horas de caminhada, ou se chega de 

barco. Porém, o mar na região muitas vezes impossibilita o trajeto por períodos, 

principalmente quando a ilha é atingida pelo vento sudoeste, o que causa o isolamento 

temporário do local pela via marítima. Devido a esta dificuldade de acesso, naquele lado da 

ilha havia um presídio, o Instituto Penal Candido Mendes, localizado na Praia de Dois Rios. O 

presídio foi desativado em 1994. Com isto, iniciou-se o turismo na vila.  

                                                           
22

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/f94d7ff149d03e0783257cef006bc

72e?OpenDocument 
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Diante da ameaça de expulsão, e depois de movimentos civis dos moradores, foi 

criada a associação em 2000: Associação de Moradores e Amigos da Praia do Aventureiro – 

AMAV (MENDONÇA E MORAES, 2011, pág. 12). Em 2006, os moradores conseguiram do 

Ministério Público um Termo de Compromisso que prevê a permanência das famílias no local 

e exploração do turismo de base comunitária. Foi tratado também, junto à prefeitura, um 

número máximo de visitantes no local. O número estabelecido é de 560 visitantes. Portanto, 

para chegar lá o turista deve pegar uma autorização em Angra dos Reis.  

O turismo surgiu como um alívio para a comunidade, que vivia da agricultura de 

subsistência e da pesca. A agricultura estava proibida pelas leis ambientais, e a pesca vinha 

decaindo devido à competição com barcos maiores e diminuição dos cardumes. Nas palavras 

do morador Luiz, o turismo é agora a principal fonte de renda de uma comunidade com cerca 

de 150 anos de tradição no local (MENDONÇA E MORAES, 2011, pág. 15). 

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fez um projeto de oficinas e cursos 

com os moradores. Neste curso, além de valorizar a cultura caiçara, os moradores receberam 

treinamento sobre turismo, administração, empreendedorismo, línguas e cooperativismo. Com 

estes treinamentos, os moradores puderam organizar melhor seu turismo e manter a união 

entre eles, o que proporcionou a conservação da natureza e de sua cultura tradicional, e a 

criação de um turismo de base comunitária: “É importante destacar que empreendimentos 

como o do Aventureiro se tornam uma oportunidade, em nível nacional, para pessoas com 

baixo recurso econômico se inserirem em uma atividade econômica tão elitizada”. 

(MENDONÇA E MORAES, 2011, pág. 101-102). 

Os caiçaras tradicionais do Aventureiro são, além de pescadores, também 

protagonistas na administração do turismo, conseguindo conciliar seus modos de vida 

tradicionais com uma nova fonte de renda. Além disso, o turismo de base comunitária acaba 

funcionando como uma espécie de conscientização do turista sobre a conservação da natureza, 

e sobre a cultura tradicional. 

O Quilombo do Ivaporunduva, margeado pelo Rio Ribeira, localiza-se a 45 km do 

município de Eldorado. Nesta mesma região encontram-se o maior número de comunidades 

remanescentes de quilombos do Brasil. Possui uma área de 2750 hectares, que abriga cerca de 

100 famílias. O quilombo fica, também, dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental 

Quilombos do Médio Ribeira. Historicamente foi constituída por escravos negros que lá 

foram levados, no século XVIII, para trabalho escravo em mineração. Permaneceram na 

região praticando principalmente agricultura de subsistência e extrativismo e, assim, 
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constituíram uma sociedade com origem comum: pela cor negra da pele, assim como a 

devoção à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (MELO, 2010).  

Fruto de muitas lutas locais, os moradores passaram a se organizar. Este é o caso do 

surgimento da Associação Quilombo Ivaporunduva, fundada em 1994, que tem como missão 

“lutar pelos interesses e direitos sociais e culturais”, e no mesmo sentido de importância, ter 

seus “direitos territoriais assegurados”, benefício historicamente garantido pela própria 

constituição federal de 1988. E a luta foi bem sucedida: o Relatório Técnico-Científico 

elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) reconheceu o quilombo 

em 1997, o título de seu território veio no ano de 2000 (MELO, 2010). 

A infraestrutura local conta com uma escola municipal da comunidade até a 4ª série 

do ensino fundamental. Superando esta fase, e indo adiante, para as outras séries de ensino, as 

crianças devem se deslocar em torno de 6 km. E para o ensino médio o deslocamento chega a 

ser de 30 km para o bairro de Itapeúna, ou 45 km para a cidade de Eldorado. Há um posto de 

saúde na vila, e atualmente há um telecentro disponibilizando internet também
23

. 

As atividades econômicas são a agricultura, com destaque para a banana. O turismo 

possui grande destaque como fonte de renda para os moradores. Não obstante, a comunidade 

desperta mais atenção pela sua atuação, com forte característica autogestionada, do que 

simplesmente por ter tido apoio institucional, seja ele público, privado ou do terceiro setor. 

Assim, o surgimento do turismo se consolida em meados de 1997, tendo já um período longo. 

A comunidade adquiriu experiência durante este período, e atualmente desenvolve um tipo de 

atividade batizada de ecoetnoturismo. As decisões a respeito do turismo são atribuídas 

coletivamente à comunidade, sendo definidas em assembleia (CENTRO PAULA SOUZA, 

2013).  

A comunidade se organiza sistematicamente, e o turismo está inserido nesta 

organização. As Assembleias tomam as principais decisões; há coordenadores de turismo; um 

grupo composto por cozinheiras, monitores, camareiras, responsáveis pela limpeza, 

palestrantes que contam a história política local, por volta de 60 pessoas. Todos revezam em 

um rodízio e a remuneração é por diárias. Mulheres participam efetivamente. Os mais velhos 

trabalham como orientadores, no artesanato e em vivências em sítios. São oferecidos estágios 

na função de monitor mirim, como forma de estimular os jovens a trabalhar com o turismo 

(CENTRO PAULA SOUZA, 2013). 
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 http://www.quilombosdoribeira.org.br/ivaporunduva/inicio. Acesso em 11 de junho de 2015. 
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Os turistas e visitantes geralmente são escolas do estado de São Paulo. Para estes são 

apresentadas palestras que contam a história política e modo de vida da população. Também 

são oferecidas trilhas, oficinas culturais e artesanato. Além de estudantes, outros turistas, 

nacionais e mesmo estrangeiros, também procuram o local (CENTRO PAULA SOUZA, 

2013).  

O quilombo, com apoio da Fundação ITESP, construiu uma pousada que possui 

capacidade para abrigar 60 turistas. E em parceria com uma Organização não governamental, 

recebeu apoio financeiro da Petrobras para mobiliar a pousada (MELO, 2010). 

Em uma visita ao quilombo, pude assistir a uma palestra com uma liderança local, e 

em uma de suas explicações sobre a gestão local, o palestrante, Sr. Ditão, ressaltou a 

importância de parcerias, como uma ONG. Mas também é importante o momento em que a 

comunidade precisa “soltar a mão” de seu parceiro e passar a “andar sozinho”, tal como uma 

criança e seu aprendizado nos primeiros passos. Outra jovem liderança afirmou que a 

comunidade procura não deixar nem a cultura da banana, nem o turismo sobressair como 

atividade econômica. Neste caso é importante dizer que pensar o turismo como uma panaceia 

para uma comunidade consiste em um erro grave 

Deste modo, diferentemente das comunidades do Marujá e Aventureiro, o quilombo 

optou por construir um equipamento (separado) que atendesse aos turistas, embora, 

diminutamente, haja no quilombo pessoas que recebem turistas nas extensões de suas 

residências. O contato com o turista no quilombo é formalizado, conquanto, a receptividade 

da comunidade seja bastante cortês.  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá apresenta uma experiência 

marcante no tocante às inquirições que envolvem o histórico das áreas protegidas brasileiras. 

É a primeira Reserva de Desenvolvimento Sustentável brasileira, estabelecida em 1996. Uma 

importante referência histórica de mudança de uma área de proteção permanente. O local 

havia sido uma Estação Ecológica, semelhante ao caso da Barra do Una. Por consequência 

das lutas dos moradores locais, transformou-se em UC do grupo de uso sustentável, pelas 

categorias do SNUC (PERALTA et al, 2010). 

É composta por diversos assentamentos que ficam à margem dos principais rios. São 

aproximadamente 60 comunidades ribeirinhas que participam de atividades de pesquisa e 

monitoramento local. A comunidade tem seu modo de vida praticamente determinado pelas 

condições ambientais, ou seja, a variação do nível das águas. Internacionalmente, o local 
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também foi designado como sítio da Convenção Ramsar das Nações Unidas, isto é, diz 

respeito a “áreas de importância mundial para a conservação e uso racional de áreas alagadas” 

(SOCIEDADE CIVIL MAMIRAUÁ, 1996). 

Em documento composto pelo Instituto Mamirauá, fundamenta-se que o componente 

humano é essencial para a preservação da biodiversidade, desde que não prescinda de um 

zoneamento adequado da área (SOCIEDADE CIVIL MAMIRAUÁ, 1996).  

O turismo é caracterizado pela organização comunitária, e foi construído sob ações 

de pesquisa, estudos, planejamento, implantação de infraestrutura turística de impacto 

mínimo, capacitação local. Também ocorre monitoramento da atividade para minimizar os 

seus impactos. Há uma Zona de Manejo Especial para Ecoturismo, inclusive, são realizados 

estudos para manejo de espécimes da pesca (SOCIEDADE CIVIL MAMIRAUÁ, 1996). 

A comunidade tem sua trajetória de desenvolver o turismo contando obviamente com 

muitos parceiros: agências e ONGs. E o caminho para consolidar o turismo de base 

comunitária desponta há mais de uma década. Logo após as primeiras vitórias de 

transformação da UC, vieram os primeiros estudos para viabilizar o turismo como atividade 

econômica rentável para a comunidade e com o mote na conservação. A atividade do turismo 

é planejada e gerenciada adaptada à realidade local, possuindo três atores para seu sistema de 

manejo: Associações de Guias e Auxiliares (AAGEMAN), a Pousada Uacari e o Instituto 

Mamirauá (PERALTA et al, 2010)..  

Outro ponto importante é que a comunidade faz parte da Rede Turisol, Rede 

Brasileira de Turismo Solidário. Esta rede, que tinha o propósito de fortalecer o turismo 

comunitário, encontra-se desativada, mas está em processo de reestruturação. Mamirauá 

participou do Edital de Chamada Pública de Seleção de Projetos de Turismo de base 

comunitária do Mtur (BARTHOLO, BURSTYN, SANSOLO, 2009), e foi contemplada 

(PERALTA et al, 2010). 

A comunidade possui diversos desafios a ser transpostos e foram identificados 

entraves: mudança na agricultura familiar, conflitos familiares e mesmo enfraquecimento na 

organização da comunidade. Os comunitários já têm percepção de que o turismo não traz só 

“coisa boa”, como se refere Ednelza, uma das lideranças femininas, reconhecendo o cuidado 

em não tratar o turismo como um fim economicamente em si mesmo (PERALTA et al, 2010). 

Resumindo os principais aspectos 
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Sinteticamente, guardadas as idiossincrasias e diversidades, estes exemplos nos 

mostram eixos comuns de turismo de base comunitária. Importante afirmar uma questão sobre 

a propriedade da terra: no caso do quilombo, a comunidade possui a posse da terra, nos 

demais casos, são unidades de conservação, ou seja, a propriedade da terra é de uso público.  

Tanto nas definições de turismo de base comunitária trazidas a este estudo, bem 

como os princípios elencados por Fabrino (2012), são fatores visivelmente notados nestas 

experiências: percebe-se organização social coletiva; organização também coletiva da 

atividade turística; divisão de lucros; existência de parceiros; planejamentos; manejo 

participativo no caso das UC; integração econômica das demais atividades que a comunidade 

realiza com o turismo. Embora necessite fazer uma pesquisa mais aprofundada no sentido de 

percepção de intercâmbio cultural, é possível, sim, notar que as experiências para os turistas 

são significantes, e em duas delas, como explanei, até mesmo confirmei presencialmente.  

Importante trazer uma reflexão feita por Coriolano (2009): 

No mundo onde imperam relações de competição e de dominação, 

redirecionar as relações para o associativismo, a cooperação e a 

solidariedade significa verdadeira revolução, é subverter a ordem capitalista, 

afirmam os defensores da economia solidária (CORIOLANO, 2009, p. 49). 

As comunidades citadas encontram situações dificultosas e eventuais problemas, por 

conta do papel ainda pouco presente do poder público, no sentido de acesso a justiça social e 

promoção de maior autonomia das comunidades. Entretanto, as experiências são válidas e têm 

tentado desenvolver um modelo de turismo ainda pouco desenvolvido, conhecido e estudado 

no país. 
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CAPÍTULO 4 - Etnografia de Conflitos e Possibilidades do Turismo de Base 

Comunitária na Vila de Barra do Una 

 

Neste capítulo serão descritas as narrativas identificadas na pesquisa de campo por 

meio da etnografia e descrição densa. O capítulo se encerra com a discussão principal, que são 

os desafios e possibilidades da vila em desenvolver um turismo de base comunitária. 

Apresentam-se seus aspectos mais relevantes, transparecidos nos diálogos extraídos em 

conversas informais, nas entrevistas realizadas, participação em reuniões, análise de 

documentos e referência bibliográfica que trata da Vila de Barra do Una e região da Juréia. 

 

4.1 Características físicas e biológicas da Juréia e Vila de Barra do Una 

 

 

Figura 3 - Lugares da vila, onde se localizam seus principais aspectos biogeográficos.24 

 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una (RDSBU), inserida no 

Mosaico Juréia-Itatins, contém distintos ecossistemas e, como afirmam muitos pesquisadores 

sobre a região, remanescentes pouco alterados: como as restingas e dunas, presentes na praia; 

e os manguezais, que acompanham o rio Una e Ilha do Ameixal
25

 (PIEDADE, 2013; SOUZA, 

SOUZA, 2004, p. 29). As restingas são consideradas como remanescentes pouco alterados, 

um dos mais preservados do estado de São Paulo (SOUZA, SOUZA, 2004). Parte destes 

ecossistemas pode ser observada na figura 2 acima. 

                                                           
24

 Na parte superior, à esquerda, mirante da praia de Barra do Una; na parte superior, à direita, Porto do Tocaia; 

na parte inferior, à esquerda, praia Desertinha; na parte inferior, à direita, Praia do Caramborê. 
25

 Esta é uma área protegida sobreposta: Área de Relevante Interesse Ecológico. Mas cuja categoria não é mais 

contemplada pelo SNUC e, portanto, passível de ser recategorizada também. 
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Em questões climáticas, no local predomina-se um controle de “massas tropicais e 

polares”, sendo que os meses de janeiro, fevereiro e março são os mais chuvosos; e os meses 

de junho, julho e agosto são de períodos mais secos, isso com base em pesquisas realizadas 

entre 1976-1996, conforme Marques e Duleba (2004). O fato é que se trata de uma das 

regiões mais chuvosas do Brasil, com mais de 2.200 mm de chuva em média por ano 

(PIEDADE, 2013). 

De acordo com Souza e Souza (2004) o Mosaico, antiga EEJI, distingue-se em três 

unidades geomorfológicas: morros, serras, planícies costeiras e praias. A vegetação de parte 

do Mosaico é composta por uma Floresta Ombrófila Densa (MARQUES E DULEBA, 2004).  

O rio Una do Prelado, o qual possui a bacia mais extensa da EEJI, aproximadamente 

50 km de curso, por exemplo, nasce no domínio das serras (maciço da Juréia e Serra dos 

Itatins) e tem sua área de drenagem na planície costeira (MARQUES E DULEBA, 2004, 

p. 18). É um rio de “águas pretas”, pois possui grande quantidade de ácido húmico. Também 

recebe forte influência das marés, que podem ser sentidas por mais de 30 km (NUNES, 2003, 

p. 51). Importante mencionar que, no caso da Barra do Una, a principal fonte de captação de 

água é a Cachoeira do Maceno, embora haja também outras fontes
26

. A região do Mosaico 

também possui outras diversas bacias hidrográficas, importantes mananciais que abastecem as 

tantas regiões da Juréia, tais como o Rio Verde e Guaraú.  

Quanto às praias, localizam-se entre formações rochosas, e variam entre seus 

comprimentos. A principal é a Praia do Una (mais conhecida por esse nome, ou alguns 

moradores a chamam também de praia da Barra do Una). Faz divisa, pelo costão rochoso, 

com a Praia do Caramborê, onde há poucas casas de moradores. Em direção a nordeste, por 

meio de trilha, acessa-se também a Praia Desertinha. As praias são certamente os sítios mais 

procurados pelos turistas na Barra do Una (CORDEIRO et al, 2012).  

Alguns pontos apontam as peculiaridades da região da Juréia, e que se tornaram 

argumentos capitais para a constituição, a princípio, de uma área de proteção integral. A área 

é abrigada por espécies da fauna e flora, algumas endêmicas da Mata Atlântica. Dentre elas: o 

antúrio-da-juréia, Anthurium jureianum, a begônia, Begonia jureiensis, a caxeta, Tabebuia 

cassinoidea e o palmito, Euterpe edulis, estes dois últimos detentores de valor econômico 

(INSTITUTO FLORESTAL apud PIEDADE, 2013). Outras espécies de destaque são  

[...] 79 espécies de abelhas, 274 espécies de aracnídeos, 45 espécies de 

peixes, 36 espécies de répteis, 26 espécies de anuros, 318 espécies de aves, 

80 espécies de mamíferos (das quais 40 espécies são morcegos), 
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 Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/e-e-jureia-itatins/sobre-a-estacao/>. Acesso em: 22 abril 

2014. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/e-e-jureia-itatins/sobre-a-estacao/.%20Acesso
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apresentando casos de endemismos com as espécies de pererecas Hyla 

littoralis e Scinax jureianun. Por fim, acrescenta que muitas destas espécies 

estão ameaçadas de extinção (INSTITUTO FLORESTAL apud PIEDADE, 

2013, 231). 

 

Mamede et al (2004, p. 115) apontam que isso ocorreu por motivos históricos e 

acesso difícil ao local, mantendo-o “protegido” (grifo nosso). A região da antiga EEJI possui 

uma rica fauna e flora, com muitas espécies endêmicas, que têm relevância em estudos e 

pesquisas sobre o local, como a caxeta, o palmito, o macaco bugio, a onça-pintada, entre 

outros. Um dos argumentos para a instalação de uma estação ecológica, segundo consta no 

site da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é que o local faz parte de 

“ambientes que foram pouco alterados pelo homem”.
27

  

Além de prevalecer claramente o mito da natureza intocada nos argumentos expostos 

no parágrafo acima, eles também são refutados tanto pela Academia, e mesmo pelas 

associações dos moradores na Juréia, no qual se sustenta que onde há populações humanas em 

áreas naturais, elas têm sido menos devastadas. A visão biocêntrica, salientando que a 

preservação se deu “graças” a instituição de uma área protegida, é discurso circular de seus 

defensores. Por vezes, estes têm se esquecido que historicamente as UC deixaram para 

segundo plano o conhecimento prático das comunidades na proteção do local. Como se pode 

perceber, até mesmo em suas descrições, é neste espaço físico onde ocorre a maior parte dos 

conflitos que abarcam questões políticas, sociais e culturais, no tocante ao uso e manejo da 

etnobiodiversidade, como adverte Diegues (2000), local onde se define e classifica o 

patrimônio natural. 

Outro ponto é que estes aspectos naturais compõem parte do que especialistas em 

turismo nomeiam de “oferta turística” (LAGE E MILONE, 1991). E por abranger esta 

definição é que se deve ter cautela no tocante à apropriação do turismo em uma região onde 

ainda é presente um grande legado natural. Coriolano (2007, p. 22) observa que “costuma-se 

dizer que a natureza é a matéria prima do turismo”. Diante disso, encontra-se a dualidade 

entre impactos positivos e negativos que o turismo vai gerando.  

Tarefa de proteção da natureza a ser cumprida a contento por todos os envolvidos 

com a questão turística, pois é preciso ter consciência dos impactos de uso deste espaço. Neste 

caso são relevantes as técnicas de análise desta paisagem, a fim de evitar descaracterizações 

(RAIMUNDO, 2012, p. 43), mas contando, certamente, com os conhecimentos da população 
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 Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/e-e-jureia-itatins/sobre-a-estacao/>. Acesso em: 22 de abril 

de 2014. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/e-e-jureia-itatins/sobre-a-estacao/
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local. Os conflitos gerados a partir do uso dos componentes naturais serão detalhados 

especificamente adiante. 

 

4.2 Pequena história: início da ocupação 

  

A ocupação na EEJI, incluindo a Vila de Barra do Una, data de fins do século XIX. 

Os caiçaras que habitam a região são originários do contato entre o colonizador europeu e os 

indígenas. Sanches (2004), com base em documentos oficiais e relatos orais, reconstitui o 

histórico das comunidades caiçaras da Juréia, estabelecendo quatro ciclos que induziram as 

muitas famílias caiçaras da região para as atividades de exploração dos recursos naturais. No 

início, muitas destas pessoas eram oriundas de regiões e cidades próximas ao Vale do Ribeira, 

como Iguape, Pariquera-Açu, entre outras.  

 

 

Figura 4 - Caxeta no Rio Una, árvore que se contextualiza com a história da EEJI. 

 

O primeiro ciclo a autora define como “tempo dos antigos”, caracterizado pela 

inexistência de proibições e leis ambientais por parte do Estado; já o período subsequente, 

denominado de “o tempo da caxeta” (figura 3), ou “tempo do palmito”, é o momento em que 

se emprega mão de obra para a caxeta e palmito, atividades voltadas às indústrias extrativas 

da região; a terceira fase é destacada pela iminência da construção de uma usina nuclear, a 

qual ficou conhecida como “tempo da Nuclebrás”; o último período é diretamente um 

referencial à delimitação da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), sendo lembrado como 

“tempo da ecologia”. No início destas ocupações predominava a economia de subsistência, 

com cultivo do arroz, feijão, mandioca, entre outros, seguido pelo extrativismo (SANCHES, 

2004).  
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Mesmo antes dos “tempos” da “Nuclebrás” e “ecologia” ocorreu, como em parte do 

litoral paulista, a tentativa de construção de condomínios luxuosos na região da Juréia 

(QUEIROZ, 1992, p. 74), que caso tivesse sido concluída, fatalmente afetaria a Vila de Barra 

do Una. Os condomínios que seriam empreendidos pela empresa Gomes de Almeida 

Fernandes e Companhia Grajaúna de Empreendimentos Turísticos abrigariam provavelmente 

70 mil pessoas e contariam com um enorme aparato de equipamentos: pista de pouso, clubes, 

marinas, campos de golfe, edifícios de apartamentos, pousadas, hotéis e mesmo um teleférico 

(QUEIROZ, 1992, p. 74). Nunes (2003, p. 57) atenta para o fato de que concomitantemente a 

estes projetos de construção acontecia um processo de tombamento do maciço da Juréia pelo 

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo), que fora assinado em 12 de dezembro de 1977. 

Em seguida, a questão nuclear rondou as paragens da Juréia ainda no final dos anos 

de 1970, quando se interrompe o processo de construção do condomínio luxuoso, sendo 

posteriormente realizado um acordo bilateral entre os governos do Brasil e da Alemanha para 

um programa nuclear brasileiro. À época do regime militar, o presidente João Figueiredo 

assinou um decreto federal (84.771/80) que intencionava o uso da região para construção de 

duas usinas nucleares, denominadas Iguape I e II. Ao mesmo período, segundo Peixoto (2005, 

p. 17), o mesmo presidente estabelece outro decreto federal, n
o 

84.973/80, instituindo assim as 

Estações Ecológicas, atendendo a co-localização de usinas nucleares e estações ecológicas, 

uma reivindicação de movimentos ambientalistas brasileiros (NUNES, 2003; PEIXOTO, 

2005). Os movimentos ambientalistas, a reboque das discussões planetárias que tomaram 

conta da década de 1970, entusiasmaram-se e granjeavam reconhecimento político-nacional.  

Já com o advento da Nuclebrás, criam-se conflitos hierárquicos promovidos pelo 

Estado, com o estabelecimento de contratos de pessoas das comunidades para serem fiscais 

dos demais habitantes. Constituiu-se uma nova força de poder, os jovens fiscais contratados, 

desestabilizando, assim, as lideranças tradicionais constituídas pelos anciãos das comunidades 

(SANCHES, 2004).  

A Nuclebrás também gerou demanda por emprego, atraindo pessoas oriundas de 

diversas regiões do país, entre eles mineiros e nordestinos, como afirma Sanches (2004). Nem 

mesmo a EEJI foi um fator inibidor de ocupações, que continuaram mesmo após sua criação 

em 1986.  

A instalação da usina em um lugar considerado apropriado pelas autoridades, mas 

que não reconhecia a presença de comunidades locais, assemelha-se às muitas e gritantes 

injustiças propagadas por potências mundiais, como os testes nucleares realizados, por 
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exemplo, pelos EUA e a França em países da Oceania, principalmente, colocando em risco os 

povos nativos destas regiões, isso observado por Alier (2007). O autor ainda lembra que, 

mesmo quando os EUA decidiam fazer tais testes em seu próprio país, estes eram realizados 

em territórios indígenas. 

Entretanto, em 1985, ocorre o fim da possibilidade de construção de uma usina 

nuclear, pois a Nuclebrás retira-se do local, mas sem extinguir os conflitos gerados pela 

designação de cargos, uma vez que os antes fiscais da usina passaram a ser, agora, guarda-

parques para a Estação Ecológica (SANCHES, 2004). 

Nos anos de 1970 a SUDELPA (Superintendência de Desenvolvimento do Litoral 

Paulista) promoveu a construção de estradas, entre elas a do Una, que liga Peruíbe até a 

respectiva vila. Esta via facilitou o acesso dos moradores até a cidade de Peruíbe, mas 

também provocou certo grau de especulação imobiliária, acarretando venda de lotes e terrenos 

na Juréia.  

No que tange às lembranças do passado dos moradores anciãos ou mesmo alguns de 

meia idade, aos quais tive contato, troquei algumas palavras e colhi alguns depoimentos 

interessantes, às vezes por entrevista, ou somente anotando no caderno de campo. Um 

morador, muito afamado na vila, contou que havia na vila tarefas muito comuns nas 

comunidades tradicionais, o ajutório e mutirão
28

, e isso foi confirmado por outros moradores 

de idades semelhantes. Mas tal atividade parece ter desaparecido completamente nos dias de 

hoje. Destes dois anos de freqüência à vila, apenas ouvi memórias.  

A locomoção na Barra do Una, nos tempos mais remotos, precisamente antes da 

década de 1970, era sem dúvida um grande dilema. Afinal são 25 Km até Peruíbe! Havia 

diversos meios de se chegar à “cidade”: via mar, ou rio. Posteriormente, chega a estrada 

trazendo relativo “progresso”. 

Ainda nestas perspectivas de reminiscências mais distantes, o mesmo morador 

antigo, que possui 77 anos, conta um pouco de como era sua vida na Juréia. Este, na verdade, 

não é nascido na Barra do Una, veio do Rio Verde, região localizada na mesma Juréia: 

                                                           
28

 Sobre ajutório e mutirão, interessante o depoimento de um ex-morador da cachoeira do Guilherme, local 

símbolo da Juréia, onde os comunitários foram abandonando pelas dificuldades e restrições impostas pela EEJI: 

“O ajutório você vai lá e me convida: Escuta Irácio, você podia me ajudar amanhã? Posso sim, então nós vamos 

trocar dia, e aí vai lá no Felício e diz: Dá para você me ajudar amanhã? Aí convocava 5, 6, 8 homem, ia te 

ajudar. Depois é dia trocado. Depois quando eu precisava você vinha devolver o dia, me ajudar na minha roça. 

Então, isso é o ajutório. Então, tem o mutirão que ninguém cobra nada de ninguém. Vai voluntariamente, 

trabalha o dia inteiro, faz um baile de tarde. Moído de cansado faz o baile. O povo molhava a camisa, de escorrer 

o suor pelo calcanhar dele, no bate pé”. (ALMEIDA, MARIN, 2013, p. 5) 
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A gente vivia na roça, vivia de pesca... Caça do mato era nossa comida, era 

peixe. Então, a gente ia bem pouco na cidade... Eu fui conhecer médico 

quando eu tinha vinte e oito ano, depois de casado... Tudo era com remédio 

daqui do mato. Tinha os curador, tinhas os caras que sabiam as ervas do 

mato. E isso a gente sente hoje, os cara não saberem, porque tá acabando...
29

 

Algumas primeiras mudanças foram notadas quando ele já possuía um pequeno 

comércio, em meados dos anos de 1960/70, quando fala sobre a refrigeração dos produtos 

comercializados. Conta que a cerveja era gelada, primeiro em um poço de água, 

posteriormente, surgiram equipamentos mais “modernos” como a geladeira a gás.  

Uma moradora do Caramborê, proprietária de camping, e que conheceu a Juréia nos 

anos de 1970, também recorda como era o tratamento para resguardar alimentos e 

comercializar o pescado em outras cidades:  

Eles pegavam esse peixe, por ser muito mesmo, eles... Colocavam sal 

grosso, colocavam pra defumar, e nesse processo, colocavam no barco e iam 

pra cidade. Aquela época era uma época da pesca muito bacana da Tainha, 

que hoje aqui eu vejo muito pouco.
30 

Além disso, ela fala sobre os impasses do traslado até Peruíbe para comprar 

mantimentos: “Peruíbe, por não ter a estrada, era complicada, ou ia por mar, ou então pegava 

o rio, deixava o barco aqui no Barro Branco”. Essa mesma moradora conta que veio para a 

Juréia trabalhar com serviços domésticos. Depois se casou e passou a morar no Caramborê. 

Seu marido já faleceu, e hoje ela administra o camping com a ajuda de funcionários. 

Em perspectiva mais recente, moradores mais jovens falam dos entraves para seus 

comércios: a distância em que ficavam os Atacados. A princípio surgiu em São Vicente, 

depois se aproximam, em cidades mais próximas. Nos dias atuais estes obstáculos foram 

superados, e, por exemplo, está sendo construído um Atacado na cidade de Peruíbe, segundo 

diz a mesma moradora em entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Depoimento extraído por meio de entrevista. 
30

 Depoimento extraído por meio de entrevista. 
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4.2.1 Do passado que ainda persiste: A EEJI e a Vila de Barra do Una 

 
                             Figura 5 - Limites da Estação Ecológica Juréia-Itatins.31 

 

A EEJI foi criada pela Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), órgão federal 

ligado ao Ministério do Interior, criado em 1973, sob influência da conferência de Estocolmo. 

Para Nunes (2003, p. 56), este órgão não queria entrar em conflito com o IBDF (Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), que gerenciava os parques nacionais. Assim, foram 

criadas novas categorias de unidades de conservação, como as estações ecológicas.  

O “tempo da ecologia” na região da Juréia começou após a articulação de um grupo 

coordenado por ambientalistas paulistas, a Associação em Defesa da Juréia (ou Pró-Juréia), 

que teve apoio do Estado e também da opinião pública (QUEIROZ, 1992). A partir da criação 

da EEJI, o “meio ambiente” estaria presente no cotidiano dos moradores da Juréia. Aliás, a 

expressão “meio ambiente” é recorrente no vocabulário dos moradores da Vila de Barra do 

Una, principalmente os mais velhos. Muito se inflamam ao se referirem e proferirem “Meio 

Ambiente”.  

Estes grupos de ambientalistas tornaram-se de fato um grupo com notório poder. Seu 

início se deu de forma independente, depois passaram a compor alianças com os governos, 

inclusive os militares no início dos anos 1980. Nesse período, formaram ONGs ambientais de 

proteção às “frágeis” áreas verdes, como a Mata Atlântica. Até hoje suas influências 

reverberam nas políticas públicas e até mesmo na formação de leis e condução de unidades de 

conservação, participam da base de partidos políticos com expressão nacional, e no caso aqui 

tratado, também em São Paulo. 

                                                           
31

 Disponível em: <http://estacaoecologicajureiaitatins.blogspot.com.br/2011/11/especies-da-mata-altantica-

fauna-e.html>. Acesso em: 22 de abril 2014. 

 

http://estacaoecologicajureiaitatins.blogspot.com.br/2011/11/especies-da-mata-altantica-fauna-e.html
http://estacaoecologicajureiaitatins.blogspot.com.br/2011/11/especies-da-mata-altantica-fauna-e.html
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Da ideologia de tais ambientalistas pesaram aos povos da Juréia uma série de atos 

repressores. Os primeiros cerceamentos vieram sob a forma de coerções nas atividades 

agrícolas, e também na pesca, observado em estudos que tratam da EEJI: Queiroz (1992); 

Nunes (2003); Sanches (2004); Peixoto (2005). E esta foi uma das primeiras falas que escutei 

no início da pesquisa: “Os guarda-parques entravam em nossas casas e abriam nossas 

panelas”, referiu-se uma jovem moradora em um evento realizado no centro comunitário da 

vila, que contou com a participação de professores e estudantes da USP e ETECs de Registro 

e Iguape. Exemplo também contumaz na fala de muitos moradores e que manifesta o 

autoritarismo a que, doravante, estariam submetidos (como o caso da fiscalização das 

panelas). Geralmente quando falam de tais eventos, muitos demonstram forte ressentimento. 

Estas lembranças fazem parte da história de repressão em que a comunidade esteve 

envolvida. Muitos moradores já abandonaram “voluntariamente” a região. Um tipo de 

violência institucional caracterizada simplesmente como repressão, ou “expulsão branca” 

como lembra Vianna (2007, p. 194). Devido à incapacidade do Estado em resolver dilemas 

que foram originados em seu próprio cerne, se não expulsa pela força bruta, exclui pela 

indiferença. 

Entre os passeios de barco que fiz, um dos pescadores mais experientes contou-me 

que a ideia de fazer este tipo de passeio turístico começou quando ele transportou, no início 

dos anos 1980, o então secretário de Meio Ambiente. Este passeio foi feito antes do 

estabelecimento da EEJI como lei. Logo depois da criação da unidade de conservação, 

trabalhou para este secretário e, aos poucos, foi percebendo os entraves que a EEJI estava 

causando aos moradores. 

As ameaças de despejo iniciaram-se quando da instituição da EEJI. A partir disso, 

também se deflagrou uma intensa luta por permanência. Originam-se, ao mesmo tempo, 

procedimentos para destacar quais grupos poderiam ter direitos à terra, entre tais grupos, as 

comunidades tradicionais que habitam a unidade de conservação (NUNES, 2003). Outro 

exemplo marcante foi narrado por uma moradora anciã, que chegou à Juréia nos anos de 

1970, e se casou com um morador tradicional:  

Eles fizeram uma festa enorme aqui, sete helicópteros no campo de futebol, 

caminhões e caminhões de bebida, churrasco pra inaugurar a luz... Inaugurar 

a luz, trocar lampião de querosene pela luz. Só que neste meio da festa, eles 

puseram uma banda que fazia um barulho enorme, que você não ouvia o que 

eles tavam falando, só ouvia quem tava longe da banda. A minha mãe que 

tava longe, ela ouviu. Ela falou... Tão desapropriando a gente! Ela chamou o 

Takaoka, que era o representante da época, correu e gritou. A gente pegou 
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lençol, fizemo faixa pra parar aquilo que tava acontecendo. Naquele dia, 

naquela hora eles estipularam a estação ecológica e desapropriou todo 

mundo (informação verbal).
32

  

 

Segundo Brito (1995, apud Vianna, 2008, p.189) as UCs são feitas sem a 

participação das populações envolvidas, com pouca informação, e os idealizadores se 

justificam pelo imediatismo em querer garantir os “remanescentes de ecossistemas”. 

Como já mencionado, foi na década de 1980 que as discussões sobre as populações 

tradicionais iriam começar a correr pelo país, embalando-se e ganhando força nos anos 

seguintes, materializando-se em leis e decretos. Assim, os caiçaras da vila seriam os 

potenciais grupos detentores de direitos. Mas é importante reiterar que o processo de luta dos 

moradores por permanecer no local remonta a datas anteriores à instalação da EEJI, e 

permanece até os dias atuais. 

O trabalho de Sanches (1994), bióloga pela Universidade de São Paulo e técnica da 

Fundação Florestal à época, é uma dissertação de mestrado (defendida em 1994) que 

culminou em um livro publicado em 2004, sendo um dos estudos pioneiros na região. Seu 

trabalho cita o Cadastro Geral de Ocupantes (CGO) da EEJI, realizado em 1991, que 

objetivou a identificação de comunidades tradicionais. Foi utilizado como premissa para a 

classificação de “tradicionais” o tempo de presença na área, com o intuito de apontar quem 

era “tradicional”, e quem seria “adventício”, oriundos de outras regiões do país, 

principalmente agricultores vindos de Minas Gerais e da região do Nordeste. Estes últimos, 

que haviam chegado em tempo mais recente, foram ainda divididos em adventícios antigos e 

adventícios recentes. Os primeiros chegaram antes da criação da EEJI, os segundos se 

instalaram depois da criação desta UC. Doravante, neste trabalho, estes adventícios, antigos e 

recentes, serão chamados de “ocupantes não tradicionais”. 

A autora ainda nota que posteriormente à sua dissertação, no ano de 1998, ocorreu 

uma diminuição das famílias tradicionais, fruto de migração para outras comunidades, dentro 

ou fora da EEJI (SANCHES, 2004, p. 33). Ainda conforme Sanches (2004), neste CGO não 

consta o registro de residentes na condição de “proprietários”, no sentido estrito do termo, 

uma vez que nenhuma das famílias cadastradas possuía documentação de propriedade da área 

que ocupava.  

Peixoto (2003, p. 28) atenta para o detalhe de que esse cadastro também presumia 

atender a uma distinção entre ocupantes que tinham certo “direito adquirido” da área, por 

                                                           
32

 Relato de uma moradora que foi descrito em um evento promovido na Vila de Barra do Una por professores 

do Instituto de Psicologia da USP. 



106 
 

conta também de possuírem uma cultura compatível com a preservação do ecossistema, 

embora esta visão estivesse arraigada em “pré-conceitos” urbanos. Neste sentido, Sanches 

(2004) afirma que os estudos sobre etnobiologia, crescentes à época, influenciaram muitas 

pesquisas em unidades de conservação, emergindo argumentos, a partir disso, que 

fundamentariam a defesa de permanências das populações nas áreas protegidas.  

Uma das primeiras tentativas de assegurar os direitos dos povos tradicionais que 

habitam a área da EEJI foi a publicação do Decreto 32412/90, no governo estadual de Orestes 

Quércia, que tinha o intuito de identificar as comunidades tradicionais no local (SANCHES, 

2004, p. 45). Alguns trechos deste decreto são interessantes de serem observados: 

Parágrafo único - Aos integrantes das comunidades tradicionais referidas no 

"caput", que comprovadamente subsistam da pesca, agricultura e prestação 

de serviços aos moradores locais, será assegurado o exercício dessas 

atividades, desde que realizadas de forma compatível com os objetivos da 

Estação Ecológica, nos termos de seu plano diretor e respectivo zoneamento. 

Artigo 3º - Integram as comunidades tradicionais aqueles que têm morada 

habitual e principal atividade de subsistência no local, em área de ocupação 

efetiva de até 10 (dez) hectares. 

§ 2º - Somente serão considerados integrantes das comunidades tradicionais, 

nos termos deste artigo, aqueles que exercerem suas atividades de 

subsistência de forma compatível com os objetivos de conservação previstos 

para a Estação Ecológica, conforme o respectivo plano diretor. 

 

Embora se presuma a possibilidade de indução de conflitos, pois o documento deixa 

evidente o grupo social potencialmente beneficiário, este decreto foi uma das primeiras 

formas mitigadoras que o Estado encontrou para solucionar problemas gerados a partir de 

suas próprias deliberações. Deste cadastro até os dias de hoje a realidade tem mudado 

substancialmente. Além disso, este decreto é bem anterior à institucionalização nacional das 

populações tradicionais, que ocorreu por meio do decreto 6.040/2007, que traz como ponto 

crucial o “autorreconhecimento”.  

Os detentores do estatuto de “populações tradicionais” são os povos que poderão 

residir e manter seus modos de sobrevivência econômica, desde que haja regulamentação. 

Detalhe que os moradores que chegaram antes da EEJI e consigam comprovar tal fato, 

também terão seus direitos de permanência. Aos outros proprietários, ocupantes não 

tradicionais, instalados posteriormente à EEJI, foram movidas ações sem direito de 

indenizações. Ainda que o processo seja lento e se arraste, este conflito é o mais saliente na 

vila. Em raros momentos esfria; em outros, mais regular, retorna efusivamente. 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12809770/art-1-1-do-decreto-32412-90-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12809675/art-3-do-decreto-32412-90-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12809610/art-3-2-do-decreto-32412-90-sao-paulo
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4.2.2 Da luta coletiva às mudanças: A primeira RDS 

 

O conflito entre comunidade e Estado é o mais aparente na vila, sendo evidenciado 

que os sujeitos classificados como “ocupantes não tradicionais”, também chamados de 

“veranistas”, estão na dianteira atualmente deste dilema. Todos esperam por uma solução que 

não os prejudique, e boa parte dos moradores não se mostra favorável – pelo menos não 

encontrei nenhuma pessoa que afirmasse isso publicamente – ao desalojamento de qualquer 

morador ou ocupante. Alguns sugerem que este dilema “atrapalha”, mas parece-me 

apontamento pontual.  

Para Ferreira (2006, apud Simões, 2009, p. 5), os “conflitos sempre estarão 

presentes, em qualquer escala ou tipo de ocupação humana, constituindo parte do processo de 

construção e reconstrução social”. Simões (2009) também observa: “No caso das UCs, os 

conflitos parecem ser mais polarizados e a tendência que se coloca para o gestor público é a 

necessidade de eliminação ou resolução do conflito” (SIMÕES, 2009, p. 5). 

A EEJI perdurou ao longo de muito tempo. No ano de 1990, líderes da região 

formaram a principal associação comunitária, a União dos Moradores da Juréia (UMJ), 

conforme aponta Queiroz (1992, p.128). Esta associação iria ter um papel essencial na luta 

territorial pela contestação e reclassificação da área protegida. Também estabeleceu alianças 

com outros grupos e, hoje, tem projeção nacional. Lideranças de partidos também a apoiaram, 

e a proximidade de se mudar a categoria para um Mosaico começou a se desenhar como um 

novo futuro para os moradores da Juréia.  

Mas antes mesmo de obter significativas vitórias e consensos, a UMJ passou por fase 

de recrudescimento ainda em fins dos anos noventa, voltando a mobilizar-se novamente com 

força no ano de 2002, quando se cria o conselho da EEJI (FERREIRA, p. 83). 

Na esteira das mobilizações surge, especificamente, na vila aqui estudada, a 

Sociedade Amigos do Bairro da Vila de Barra do Una (SABU), associação integrada 

basicamente por moradores “tradicionais”, mas, segundo diz seu presidente, também por 

pessoas que residam na vila, sem distinção por serem tradicionais ou não. Atualmente, além 

do presidente, compõem o grupo mais 12 pessoas em sua diretoria.  

O primeiro grande desdobramento na Juréia ocorre apenas em 2006 (20 anos depois 

da instituição da EEJI), dando sequência ao histórico de lutas locais. Assim, com apoio de 

dois deputados estaduais, a EEJI foi transformada no Mosaico de Unidades de Conservação 

Juréia-Itatins, no dia 12 de dezembro de 2006, contendo seis categorias: Estação Ecológica de 

Juréia-Itatins (EEJI), Parque Estadual do Itinguçu (PEIT), Parque Estadual do Prelado (PEP), 



108 
 

Refúgio de Vida Silvestre (RVS) nas ilhas do Abrigo e Guararitama, Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (RDSBU) e do Despraiado (RDSD), que 

abrangiam cerca de 110 mil ha. Um dos principais motivos da criação deste mosaico era para 

atender às reivindicações das comunidades locais, resolvendo, assim, problemas fundiários e 

de uso direto dos recursos naturais.  

O desenho do Mosaico não foi de agrado aos moradores, as RDSs eram vistas como 

pequenas. Por exemplo, para a Barra do Una: “a área que os moradores utilizavam para a 

agricultura ficou no Parque Estadual do Itinguçu, os pescadores da vila dizem que o trecho do 

rio que ficou como RDS era pequeno e a maior área permitida para pesca ficou em área 

marinha” (FERREIRA, p. 85). Fato que demonstra incoerência nas delimitações com respeito 

às práticas tradicionais, pois o caiçara da vila não pesca em alto-mar, mas nas costas 

protegidas dos rios. 

Importante destacar que em uma RDS, os “tradicionais” são os moradores que obtêm 

direitos principais de uso do espaço territorial. No entanto, no caso da Vila de Barra do Una, 

há uma considerável presença de ocupantes “não tradicionais”. São também chamados de 

“veranistas”, como já elucidado anteriormente. Esta situação é bastante complexa, e reflete 

um dos maiores conflitos na vila. 

O estudo técnico realizado pela Fundação Florestal aponta que: 

A região que foi contemplada pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

de Barra do Una teve um modelo de ocupação semelhante ao encontrado em 

todo o litoral sul paulista. Sendo assim, boa parte da sua população 

remanescente é formada por tradicionais, ou seja, comunidades 

caracterizadas por apresentar uma organicidade interna baseada, sobretudo, 

em relações familiares, de compadrio e de vizinhança. A relação dessa 

população tradicional com o ambiente ultrapassa sua utilização como fonte 

de subsistência, chegando a ser um aspecto definidor da cultura local. Dessa 

forma, a preservação do meio natural, a manutenção das tradições locais e a 

busca por alternativas de geração de renda ambientalmente sustentáveis 

foram os principais objetivos para a reclassificação dessa área para RDS 

(FUNDAÇAO FLORESTAL, 2010, p. 13). 

 

Durante os poucos anos de vigência do Mosaico, a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável de Barra do Una (e mesmo as demais unidades que integravam o Mosaico) 

tiveram seus processos de constituição de um conselho, no caso da Barra do Una, um 

conselho deliberativo. Segundo o SNUC, estes mecanismos, juntamente com o Plano de 

Manejo, funcionam como requisito fundamental de participação social em uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável.  
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O conselho deliberativo na RDS Barra do Una teve aparente sucesso durante seus 

anos de vigência (2007-2009). Ainda que, observando as atas das reuniões realizadas durante 

esse período, transpareçam diversos conflitos, e claramente seu maior: a condição de quem 

são moradores tradicionais e quem não são.  

Os membros das comunidades apontam que havia diferenças entre a condução da 

RDS feita pelos gestores. A estes últimos recaem acusações de gerar discórdias entre 

“tradicionais e ocupantes”. Esta querela é apontada por um ocupante, proprietário de 

residência na vila, afirmando que em uma reunião, um dos gestores da FF apontou as 

diferenças entre os grupos e sentenciou a condição e provável destino do grupo em que se 

enquadra: 

[...] os tradicionais são estes, nós temos critérios para identificar os 

tradicionais, temos estudos de 1990, e os outros que não são, não vão poder, 

e logo mais vão ser processados pela Fundação... Desculpe, pela Fazenda do 

Estado de São Paulo, para retomar a área, porque são invasores, criminosos, 

porque só os tradicionais poderão ficar (informação verbal).
33

 

 

Em 2007, os integrantes apontados como “não tradicionais” fundam a Associação de 

Moradores e Ocupantes de Vila de Barra do Una (AMO), passando a atuar politicamente na 

defesa dos direitos dos “não tradicionais”. O corpo de formação da associação é composto por 

profissionais liberais, empreendedores, sociólogos, médicos, programadores visuais, 

administradores profissionais, contabilistas, técnicos de informática, advogados. Um de seus 

membros aponta que há, na associação, pessoas de diversas vertentes políticas. Este, que 

inclusive foi vice-presidente da associação, participando ativamente das reuniões na então 

RDS, assinala outros pontos interessantes de sua associação: o objetivo também do grupo é a 

organização social da comunidade; com intuito de fortalecer suas lutas por permanência 

formaram, inclusive, uma cooperativa jurídica para tal defesa.  

Esta liderança avalia que o conselho (2007-2009), em seu curto período de 

existência, teve efetividade: 

O conselho era deliberativo. Na prática ele funcionava muito bem. Estava 

tendo discussão sobre o plano de manejo, prioridades foram identificadas: 

saneamento básico, transporte, comunicação, educação, internet, outras 

coisas, iluminação pública, tudo isso estava sendo discutido no conselho [...] 

Era fantástico, era um muito forte, tinha IBAMA, tinha polícia militar, corpo 

de bombeiros, polícia ambiental, prefeitura, vários tradicionais, e nós, que 

pudemos entrar como associação daqueles “de fora”. É uma discriminação, 

mas tudo bem. Aliás, neste segundo conselho, eu fui eleito como um dos 
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conselheiros, mas o governo me excluiu, porque eu não sou tradicional. Isto 

é motivo para briga pessoal minha, para anos e anos (informação verbal).
34

 

 

A suposta eficácia do conselho foi lembrada também pelo ex-gestor, que ficou sob 

comando da área posterior a esse período. Este procurou escutar, estudar e entender como se 

desdobravam os problemas naquela época, com vistas a auxiliar em sua gestão.  

Entretanto, lideranças da UMJ dizem que o conselho deliberativo funcionava na 

prática como consultivo
35

. Nesta percepção mais crítica, sendo analisado na escada de 

participação de Arnstein (2002), o conselho ficava entre os degraus de terapia e consultivo; 

ora se permitia participar, ora havia concessões restringidas. 

É recorrente nas atas deste período as diferenças de diálogo que propunham os 

conselheiros: alguns mais abertos à discussão com todas as pessoas implicadas com a situação 

da área protegida. Outros deixavam transparecer o evidente conflito, praticamente mantendo 

dialogo só com os “tradicionais”. E alguns baseando-se estritamente na legalidade. Assim, 

membros da AMO e ocupantes reclamam que gestores não encaminhavam suas demandas. 

Resumidamente, afirmavam que não eram escutados pelo Estado e ainda eram acusados de 

tumultos nas reuniões, e de também dividir a vila. A despeito da legislação não permitir sua 

permanência, o fato de não existir participação democrática de todos os implicados com a UC 

tange aos princípios de legitimidade e voz propostos por Graham, Amos e Plumptre (2003) 

para uma “boa” governança de áreas protegidas.  

Todavia, neste momento fica evidente que ocorreram muitos projetos, e alguns que 

se transformaram em ações. Dentre tais, referem-se à pesca e ao turismo. As reuniões 

confirmam que havia discussões das principais e essenciais demandas da comunidade, leia-se, 

principalmente: ações para melhoria de infraestrutura. Assim, os assuntos mais presentes 

diziam respeito ao escoamento do lixo, projetos de inclusão digital, melhorias nas 

telecomunicações, reformas da estrada. Menciona-se até mesmo sobre um plantio de mudas 

que ia do entorno da estrada do Guaraú até a Barra do Una, projeto proposto por integrantes 

da prefeitura de Peruíbe. 
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 Esta consideração está presente no documento “Capacitação inicial para participação da legislação e 

elaboração do pré-plano de manejo da RDS Barra do Una” elaborado pela UNIÃO DOS MORADORES DA 

JURÉIA. 
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Os integrantes do conselho também propuseram a criação de fundos comunitários 

que poderiam ser oriundos dos empreendimentos turísticos. Estabeleceram diversas parcerias 

com poderes públicos e instituições privadas para a realização de alguns eventos, como no 

caso, um campeonato de Surf que poderia ter apoio da Petrobrás.  

A vila teve apoio da União dos Moradores da Juréia, que realizou uma capacitação 

para Pré-plano de Manejo, o qual funcionaria provisoriamente, até que se formalizasse o 

Plano de Manejo Oficial. Inclusive, foram realizados também projetos de capacitação de 

turismo, levando em conta a experiência evidente que os moradores já tinham com a 

atividade. 

A AMO, segundo um de seus integrantes, procura contribuir também com apoio 

financeiro, ou com doações de camisetas, uniformes a outros eventos, entre eles religiosos ou 

esportivos, como em um festival de futebol que ocorre regularmente no mês de maio na vila. 

Também se propôs a formalizar diversos projetos, entre eles de educação ambiental, assim 

como outro, intitulado de “Ecovila” (figura 6), em que apoiava alguns princípios: saneamento 

básico; disposição correta para resíduos; licenciamento ambiental; base para visitação; 

fiscalização do Mosaico da Juréia e a construção de um Centro de Educação Ambiental e 

Cultura Permanente.  

Nota-se recorrentemente nestes projetos a presença da expressão “preservação” e 

“preservada”, acompanhado da constatação de que esta preservação se deu por conta da 

“harmonia” da comunidade com o meio ambiente. Outrossim, é a frase “quem está fica, não 

entra mais ninguém”. O projeto baseava-se, segundo um de seus autores, nas ideias do 

desenvolvimento sustentável, e pretendia ser apresentado para a Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo. 
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Figura 6 - Proposta da AMO para instituição de uma Ecovila.  

Fonte: AMO 
 

Nesta primeira experiência de Conselho Deliberativo no Mosaico há muita referência 

positiva. Mas, quando o assunto “luta por permanência” começou a adentrar as pautas das 

reuniões do conselho, este começou a declinar-se. Até que, em 2009, uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade derruba o primeiro Mosaico. Durante a vigência desta RDS foi proposto 

uma comissão de caracterização da ocupação humana, envolvendo os diversos segmentos da 

vila. 

Referente ao turismo, a vila teve um protagonismo importante, participando de um 

edital de chamada pública do Ministério do Turismo (Mtur/Nº 001/2008): “Seleção de 

propostas de projetos para apoio às iniciativas de turismo de base comunitária”. A vila foi 

contemplada, contudo, o projeto não pôde seguir. Também entrevistei uma moradora, 

liderança feminina à época, uma representante do projeto. Ela apontou que o intuito era 

“capacitar os moradores e envolvidos com o turismo no bairro a receber bem os turistas”. Ela 

aponta que o projeto teve de ser interrompido por conta de uma denúncia. Mas até mesmo nas 

discussões sobre o projeto, pairam acusações diversas, porém, pouco esclarecedoras. 

O ex-gestor, entrevistado para esta dissertação, contou que o Mtur foi flexível com a 

FF, entendendo que o turismo praticado na EEJI era, de certa forma, adequado. Mas uma 

denúncia feita ao Ministério Público, com cópia para o Mtur, fez com que este último pedisse 

para que fosse suspendido o projeto.  

Uma das minhas primeiras conversas foi com um sociólogo da Fundação Florestal, 

que versou justamente sobre a não continuidade do projeto. Este afirmou por e-mail que o 
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projeto foi cancelado pelo órgão financiador (Ministério do Turismo - MTur), não por 

embargo do Ministério Público, mas por força de uma ADIN (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade), que em 2009 (quando se iniciava a implantação do Projeto), derrubou 

o Mosaico de Unidades de Conservação da Juréia-Itatins
36

. Por força da ADIN, o território 

retornou à condição anterior de Estação Ecológica e, deste modo, o órgão financiador (MTur) 

entendeu, a despeito das adaptações que os organizadores fizeram no projeto, que ele não 

poderia ser implementado em uma Unidade de Proteção Integral (categoria à qual uma 

Estação Ecológica pertence, conforme o SNUC).
37

 

O Mosaico foi uma das primeiras tentativas em sentido mais concreto de se definir 

finalmente a situação dos moradores da Juréia, que acabou fracassando. Mas os moradores e 

líderes da Juréia não desistiram, e seguiram em sua luta por justiça (ambiental e social).  

Observa-se, resumidamente, que entre os anos de 2007-2009, a RDS teve a frente 

diversos gestores, sob o comando do conselho deliberativo. Alguns são apontados como 

desmobilizadores, de pouco diálogo; todavia, houve gestores que tiveram mais abertura e até 

mesmo são mencionados positivamente pelo grupo dos ocupantes. Um deles é constantemente 

apontado como um dos mais abertos ao diálogo, e compreendia alguns problemas da área, por 

conta, segundo muitos moradores, de ser “caiçara”. 

Entre 2009-2013, a região ficou sob o comando de um mesmo gestor. Neste período, 

o conselho voltou a ter caráter consultivo (Conselho Consultivo), e as reuniões passaram a ser 

mensais, observando-se também flexibilidade a respeito da disponibilidade dos moradores. 

No ano de 2013 – ano em que comecei a pesquisa de campo, e participei de algumas 

reuniões –, os encontros foram abruptamente diminuídos. Em dezembro de 2013, este gestor 

pediu demissão da Fundação Florestal. O declínio participativo seguiu-se em 2014 e houve, 

até mesmo, intervalos de dois meses sem nenhuma reunião, exceto nos dias que antecederam 

à festa da Tainha, realizada no mês de julho, quando a própria comunidade, praticamente 

sozinha, se mobilizou intensamente para a realização do evento. 

 

4.2.3 A participação social na instituição da segunda RDS 

                                                           
36
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A queda do primeiro Mosaico foi até bem vista por lideranças da Juréia 

(FERREIRA, 2012). O que antecedeu à concretização do novo Mosaico (figura 7) foram 

inúmeros encontros, discussões e afloramentos dos ânimos, que se sucederam de uma situação 

próxima à insolubilidade.  

Na Barra do Una, não apenas os moradores tradicionais, mas, além destes, os 

ocupantes, participaram das reuniões, e o clima era aquecido. Neste início de rediscussão, 

uma ação discriminatória foi movida contra moradores que não tiveram tempo hábil para 

apresentar seus títulos em prazo estipulado. Ferreira (2012, p. 93) aponta que casas foram 

lacradas e até mesmo uma, pelo menos, foi demolida. Os moradores passaram a vivenciar 

verdadeiros tormentos, que não davam tréguas, como no ano de 2012, quando souberam de 

uma determinação do Ministério Público em desapropriar a área, explicitado por uma notícia 

no site do G1: “Moradores de reserva ecológica devem desocupar área em Peruíbe”
38

.  

A União dos Moradores da Juréia voltou a se organizar e tratou de realizar inúmeras 

reuniões, propondo uma nova configuração de um Mosaico. Em 2010, teve apoio de 

vereadores para acelerar o processo de recategorização da área, ampliando as RDSs, que 

eram, de fato, um dos anseios da UMJ.  

Um dos grandes embates entre a Fundação Florestal e a UMJ é a quantidade de 

RDSs a serem instituídas na Juréia. Os primeiros alegam que não se pode instituir uma RDS 

para poucas famílias (FERREIRA, 2012); a UMJ (ver figura 7) por sua vez: 

 

[...] fundamenta-se na Convenção 169 da OIT, convenção internacional da 

qual o Brasil é signatário e que garante os direitos fundamentais dos povos 

indígenas e tradicionais, estabelecendo como princípio fundamental a auto-

declaração dos povos, dedicando especial atenção à relação desses povos 

com a terra ou território que ocupam e utilizam. (ALMEIDA, MARIN, 

2013, p. 14). 
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Figura 7 - Croqui da proposta feita pela UMJ em 2013.39 

 

Finalmente (ou quase), no dia 06 de março de 2013, após várias discussões, a 

Assembleia Legislativa aprovou novamente alterações nos limites da EEJI, com a lei nº 

14982, reclassificando-a como Mosaico de Unidades de Conservação. Esta lei foi sancionada 

pelo governador de São Paulo no dia 08 de abril de 2013. A Vila de Barra do Una e parte do 

Rio Una passaram a compor mais uma vez a Reserva de Desenvolvimento Sustentável da 

Barra do Una.  

O novo Mosaico de Unidades de Conservação Juréia-Itatins foi consolidado, tal 

como o primeiro, em meio a muitos conflitos entre as comunidades da Juréia e representantes 

do governo. Em meu contato com os moradores da Barra do Una, a imagem que amplamente 

fica em minha cabeça sobre o futuro da RDS é a de uma “esperança desconfiada”.  

Decidi passar o réveillon de 2013/2014 na vila. Em muitas oportunidades, já havia 

passado por lá. Mas desta vez foi diferente, pois fui com a observação participação 

participante, etnografia e caderno de campo na mochila. Antes mesmo de partir, recebi um e-

mail de uma jovem moradora que mantinha contato. O e-mail dizia: “estamos sob pressão 

novamente, o ministério público entrou com uma liminar que derrubou o mosaico”.  

E assim, mais uma vez, a transformação da EEJI em um Mosaico se mostrou 

problemática, tornando o futuro dos moradores da região completamente incerto. Em 

desacordo com a constituição do Mosaico, um Procurador Geral da Justiça do Estado de São 

Paulo expediu, no dia 05 de dezembro de 2013, uma “liminar para suspender a eficácia da lei 

impugnada”. Ou seja, novamente uma ação direta de inconstitucionalidade, de n° 0199748-
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62.2013.8.26.0000, alegando que a nova lei do Mosaico “é inconstitucional e viola o 

princípio da proibição de retrocesso ambiental”, e que não é possível a “transformação de 

uma unidade de conservação de proteção integral” em uma de “uso sustentável”, entre outros 

diversos argumentos.  

Para a felicidade da jovem moradora que havia me informado da tentativa do 

Ministério Público em suspender o Mosaico, esta liminar foi entendida como improcedente 

no dia 04/06/2014.  

Foram idas e vindas até que os defensores da transformação da RDS obtivessem 

êxitos em suas defesas. Embora tenham ressalvas. Há diversas críticas à definição de 

população tradicional na nova lei. Construída no início dos anos 90, já foi superada até 

mesmo pelo decreto 6.040, e além de sugerir um anacronismo, revela um desacordo dos 

elaboradores com as próprias comunidades que compõem a redação desta nova definição.  

Até mesmo as críticas desferidas à gestão das áreas protegidas partem de técnicos da 

Fundação Florestal, pois alguns apontam que será preciso à instituição estar aberta a um 

aprendizado com a nova categoria, no caso a RDS. Um deles, recentemente, me afirmou em 

uma conversa, que a Fundação, acostumada a trabalhar com UCs de proteção integral, ainda 

precisa aprender a lidar com uma UC de uso sustentável. 

Assim, prosseguem as lutas, os dilemas, os conflitos na vila, aos quais presenciei 

diversos. A esperança por parte da comunidade é que se estabeleça a RDS, que contempla 

principalmente os direitos dos caiçaras. Mas é mister dizer que a maioria dos moradores 

desaprova qualquer tentativa de despejo de moradores, mesmo direcionada aos “veranistas”. 

Relatos são diversos a este respeito. No evento realizado pelo Instituto de Psicologia da USP, 

um jovem contou-nos algo a respeito: 

[...] Minha mãe, ela trabalha numa casa aqui, num lugar aqui, três casas. 

Uma de madeira e duas de alvenaria. Aí uns tempos atrás eles vieram com 

uma ordem de demolir a casa, aí ela, com muita conversa com eles, 

conseguiu fazer com que eles não demolissem, mas porque ela vive daquele 

local, entendeu? É onde ela lava a roupa, ela ganha um salário mensal, um 

salário mínimo. Então, ela tem uma atividade no local. Eles vieram com 

máquina pra derrubar ela, ela entrou na frente, e ela falou, não, não vai 

derrubar (informação verbal).
40

  

Assim, é importante indagar se a relação com os ocupantes não tradicionais vai além 

de empregado/patrão. Ainda que isto seja factível e perceptível na fala deste morador. Mas é 
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notório que as relações sociais entre ambos os grupos superam a mera dependência de um 

sujeito prestar serviços ao outro. A relação entre muitos perpassa a amizade, e a proximidade 

se estende. Há casamentos entre pessoas que frequentavam a vila como turistas com 

moradores tradicionais, e há também ocupantes não tradicionais que são padrinhos de filhos 

de caiçaras. Diversas vezes flagrei grupos de amigos, tradicionais e ocupantes não 

tradicionais, em momentos de lazer tomando cerveja juntos, ou em encontros de fim de 

semana ou feriado. 

Além disso, é percebido, por parte de alguns moradores, que há mudanças sociais e 

culturais na comunidade. Eles apontam que há pessoas, mesmo tradicionais, que trabalham 

fora do bairro, e que isso não teria muita diferença quanto ao caso dos ocupantes não 

tradicionais.  

Como temos visto até o presente ponto, membros dos grupos caiçaras ou ocupantes 

não tradicionais, muito além de pleitear a imprescindível permanência, participam das 

discussões sobre demandas locais, discutem o desenvolvimento integrado e destino da vila, e 

mostram-se preocupados com os impactos ao meio ambiente, entre eles os resultantes das 

atividades de turismo. 

 

 

Figura 8 - Croqui do Novo Mosaico e RDS Barra do Una em amarelo.41 
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4.3 A comunidade: tradicionais e ocupantes não tradicionais 

 

O estabelecimento de pessoas e novas famílias na vila prosseguiu e, assim, muitas 

destas adquiriram terrenos, casas ou posses na região, a despeito de todas as restrições 

existentes. Conjuntamente, a vinda de pessoas provenientes de distintas regiões corroboraria 

para que o local tivesse uma mudança substancial. Alguns com práticas sociais e culturais 

rurais, outros vindos de grandes cidades, com forte influência da economia de mercado mais 

acirrada, como São Paulo; mas todos ajudariam a transformar a tessitura social. Uma destas 

mudanças foi emblematicamente caracterizada por Nunes já no ano de 2003, mencionada 

anteriormente, que diz respeito à transformação evidente da vila com a chegada de muitos 

veranistas. 

Cabe melhor utilizar a expressão “população local”, que amplia o entendimento do 

tipo de ocupantes ou mesmo usuários da unidade de conservação. Estes podem ser agrupados, 

conforme Vianna (2008): quanto à situação fundiária, cultural, econômica e de localização 

geográfica. Além dos caiçaras e veranistas, as unidades de conservação podem abrigar 

também: caipiras, índios, fazendeiros, pecuaristas, pequenos sitiantes, madeireiros, 

mineradores, grileiros, empresários, assalariados, caseiros, trabalhadores de serviço terciário, 

funcionários públicos, pesquisadores, turistas, estudantes, posseiros, proprietários (VIANNA, 

2008, p. 190). 

Para Vianna, o termo veranista refere-se ao “indivíduo que possui uma segunda 

residência, distante de sua residência fixa, a qual visita temporariamente” (VIANNA, 2008, p. 

191). Na área aqui estudada, estes moradores cumprem um importante papel social, e estão 

enredados aos conflitos da EEJI. 

Atualmente é visível que os moradores chamados de tradicionais realizam múltiplas 

atividades, que não somente as que lhes conferem os preceitos de tradicionais, presentes no 

decreto ou nas definições acadêmicas. Muitas práticas tradicionais, como a caça e o roçado, 

foram abandonadas amiúde. Ainda existem acentuadas características das comunidades 

tradicionais, como a pesca e coleta de marisco, mesmo que sejam voltadas ao veraneio.  

Com a chegada de uma quantidade considerável de pessoas de outras regiões, seria 

certo que a vila iria adotar ares bem particulares. Mas acredito que seja interessante, para 

entendimento deste trabalho, observar que na vila, além dos caiçaras, há também os ocupantes 

que já foram classificados pelo CGO, como aponta Sanches (2004), entre adventícios antigos 
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e recentes. Neste grupo, muitos ocupantes não tradicionais são conhecidos como “veranistas”, 

embora esta denominação não seja de seus agrados, como se verá mais adiante. 

Além disso, é importante mencionar aspectos sobre a demografia. Em estudo técnico 

realizado pela Fundação Florestal em 2009, apontou-se a existência de 49 famílias de 

residentes, aproximadamente, 143 indivíduos, e mais 87 famílias de não residentes.  

 

4.3.1 Comunidades tradicionais: os caiçaras 

 

Há uma grande quantidade de estudos sobre os povos caiçaras, tratando de sua 

organização social, cultura, economia, relações com as políticas estatais e, evidentemente, 

suas nuanças e mudanças sociais. Desde os clássicos trabalhos como os de Almeida (1945), 

Mussolini (1980), passando por Diegues (1994), Adams (2000), Lucia (2001), Sanches 

(2004), e mais recentemente Mendonça (2011), constituiu-se um vasto número de pesquisas 

que ressaltam o importante papel e desenvolvimento destes povos em parte do litoral 

brasileiro.  

Em geral, os povos chamados de caiçaras ocupam as regiões litorâneas do Brasil, 

especificamente, do estado do Rio de Janeiro até o Paraná, “onde se desenvolveu um modo de 

vida baseado na pequena produção de mercadorias, que se associa à agricultura e à pesca, 

além de elementos culturais comuns, como o linguajar característico, festas e uma forma de 

ver o mundo” (DIEGUES, 2005, p. 276). Para este autor, estas regiões, devido às baixas 

densidades demográficas e de alteração da paisagem, transformaram-se, assim, em áreas 

protegidas, UCs no Brasil. Com efeito, os povos caiçaras foram submetidos a uma série de 

impeditivos para a realização de suas práticas tradicionais. 

É salutar o destaque que estes povos ocupam na composição da sociodiversidade do 

Brasil, sendo chamados de populações tradicionais. Os caiçaras também se caracterizam por 

uma produção cultural considerável, tanto material e imaterial, que abrange o saber-fazer em 

tarefas diárias, como agricultura, pesca, gastronomia, e também em atividades culturais, como 

na música e danças, caracterizadas pelo fandango, em festas tradicionais, e também nas lendas 

e causos que permeiam o imaginário destes povos.  
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Figura 9 - Casa de farinha: símbolo de resistência caiçara.42  

Fonte: Paulo Tácio 

 

Conforme Adams (2000), o termo caiçara tem origem na expressão indígena Tupi-

Guarani caá-içara, cujo significado remete às estacas colocadas ao redor das aldeias, ou 

também, conforme glossário caiçara (DIEGUES, 2005, p. 127), “cerca usada dentro da água 

para pegar peixe”. Ademais a esta alusão, outros elementos da cultura indígena foram aos 

poucos também incorporados ao dia a dia caiçara.  

Para Diegues (2006), os caiçaras têm raízes comuns com os caipiras, sertanejos, 

jangadeiros, pois compartilham traços culturais. Já em outro texto, o mesmo autor define que: 

[...] as comunidades caiçaras podem ser entendidas como: aquelas 

comunidades formadas pela mescla da contribuição étnico-cultural dos 

indígenas, dos colonizadores portugueses e, em menor grau, dos escravos 

africanos. Os caiçaras apresentam uma forma de vida baseada em atividades 

de agricultura itinerante, da pequena pesca, do extrativismo vegetal e do 

artesanato. Essa cultura se desenvolveu principalmente nas áreas costeiras 

dos atuais estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e norte de Santa 

Catarina. (DIEGUES, 2000, p. 42). 

A formação destes povos se deu por conta da influência dos ciclos econômicos, 

fazendo surgir pequenas vilas em regiões como Paraty, Iguape e Cananéia. Não fugindo à 

regra da composição do povo brasileiro, os povos caiçaras são fruto de intensa miscigenação 

entre europeu, índio e negro, ao longo destes cinco séculos de história (SANCHES, 2004). 

Nas adjacências e arredores dos centros municipais da região litorânea, 

desenvolveram diversas vilas que pouco tiveram espaço e presença na historiografia oficial 
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 Segundo Adams (2000), estas casas variam de região pra região. Em alguns lugares, os “apetrechos de 

produção se encontravam na própria cozinha”. Em outras casas de melhor situação, “a casa de farinha ficava em 

anexos” (ADAMS, 2000, p. 145). 
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brasileira. A partir da década de 1940, intelectuais e pesquisadores, mormente antropólogos, 

passaram a se deter diante do papel de pescadores e famílias desta região (DIEGUES, 2005, 

p. 273). Estas mesmas regiões, embora abundantes em riquezas e recursos naturais, 

restringiram-se à lógica mercantilista, que priorizava a comercialização dos produtos oriundos 

do interior do país (BENAZERA, 2005). Por conta de um excessivo centralismo político 

presente na história colonial e mesmo no período republicano brasileiro, muitas de suas 

cidades passaram por períodos de oscilações econômicas. 

Seguramente, a vida dos povos caiçara está completamente voltada para o mar. É de 

lá que são extraídas suas formas de subsistência, e também se constrói seu imaginário 

imaterial. Com o passar do tempo, o turismo tem se tornado uma fonte de renda importante, 

mas a pesca não foi completamente substituída. O trabalhado realizado no mar agora 

desemboca em restaurantes de muitas praias.  

Historicamente, a mulher caiçara, além da proximidade aos filhos, se dedicou às 

tarefas de preparação dos alimentos, ou mesmo da roça. Em diagnóstico realizado pela UMJ 

para manejo da fauna com ênfase na pesca, esta constatou que não há registros de mulheres 

pescadoras na Vila de Barra do Una, embora haja interesse pelo tema. Entretanto, em uma das 

entrevistas, uma moradora observou: 

Eu tiro marisco com a minha mãe, com as minhas irmãs e com ele, e a gente 

cozinha, tira o miolo e vende. Vende aqui no Bar, pra alguém que aparece no 

final de semana. A gente pesca. Eu passo rede com ele. Então, quando a 

gente não consegue vender fica um pouco difícil. E a gente come, vai 

congelando, vai dando pras pessoas. Mas pelo turismo no inverno a gente 

tem muita dificuldade (informação verbal).
43 

O povo caiçara possui um imenso patrimônio cultural, de ordem material, como suas 

construções, um exemplo é a canoa caiçara. Mas há também o patrimônio imaterial, que 

caracteriza-se por conter diversas manifestações artísticas, as quais incluem festas, 

gastronomia e produções de artesanato. Em eventos que ocorrem anualmente em muitas 

cidades brasileiras, como as festas da tainha e festa caiçara, acontece tradicionalmente um 

famoso baile de fandango, que se tornou um importante registro cultural nos territórios 

caiçaras. 
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 Depoimento extraído por meio de entrevista. 
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O fandango é uma manifestação cultural típica da região sul brasileira. Ferrero 

(2006) entende o fandango como uma função popular
44

. O baile não possui cunho religioso e 

é acompanhado pelos seguintes instrumentos musicais: viola (também conhecida como “viola 

de fandango”), pandeiro, rabeca, em que os músicos, além de tocarem estes instrumentos, 

também cantam. Sua origem é imprecisa, havendo historiadores que afirmam que tal 

manifestação migrou da Espanha e Portugal para o Brasil; e por outro lado, outros 

pesquisadores asseguram que o trajeto se deu de forma contrária, despontando, sim, da 

América Latina em direção à Europa (FERRERO, 2006, p. 316/317). 

Recentemente foi constituída a proposta de formalização do “Museu Vivo do 

Fandango”. Conforme o site oficial do projeto:  

O museu não tem uma sede única, mas está distribuído pelas cidades, 

envolvendo casas de fandangueiros e construtores de instrumentos, clubes e 

casas de fandango, lojas de artesanato, museus, centros culturais e pontos de 

consulta.
45

 

O simbolismo caiçara também está presente em outros elementos de seu cotidiano, 

como na construção da canoa caiçara. A embarcação, construída a partir de um tronco de 

árvore, também é utilizada pelos indígenas, e feita com semelhante procedimento no caso 

caiçara (MALDONADO, 2004, p. 297). Sua construção tem grande representatividade e, ao 

mesmo tempo, relaciona-se a outras atividades da vida do caiçara. É um artefato enraizado na 

cultura caiçara, compondo intimamente o universo simbólico deste povo. Atualmente está em 

processo de campanha para se tornar patrimônio cultural registrado pelo IPHAN.
46

 

É necessário ressaltar alguns aspectos a respeito de entraves circunstanciais que 

obstam e inibem as manifestações locais para os caiçaras, como as festas religiosas, atividades 

que não ficam apenas restritas ao ato de expressar suas espiritualidades, mas também de agir 

como forma a resistir contra uma desorganização social que as limite, ou as fraqueje (MELO, 

2004, p. 331). A especulação imobiliária no litoral é certamente uma das maiores vilãs à 

cultura caiçara. 

                                                           
44

 Para Corrêa (2002, apud Ferrero, 2006) “funções Populares são manifestações culturais de um grupo, ou 

comunidade, onde seus membros se reúnem para atividade conjunta, no contexto específico de um evento: uma 

festa, uma comemoração, uma devoção, um mutirão, uma data religiosa. Geralmente envolve ritual com música 

e dança. Nas regiões visitadas, as funções mais expressivas são as folias e o fandango” (CORRÊA, 2002 apud 

FERRERO, 2006, p. 316, 317). 

45
 Disponível em: <http://www.museuvivodofandango.com.br/main/home.htm>. Acesso em: 16 set. 2013. 

46
 http://fundart.com.br/fundart-participa-de-campanha-para-tornar-a-canoa-caicara-patrimonio-cultural/ 

http://www.museuvivodofandango.com.br/main/home.htm
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Na mesma linha, um caso grave, até mesmo que corroborou para a extinção de 

manifestações culturais, pelo menos em nível local, foi a própria instituição da Estação 

Ecológica Juréia-Itatins. Esta unidade de conservação, devido à sua categoria – que impede o 

uso direto
47

 dos recursos naturais –, provocou a decadência da comunidade da Cachoeira do 

Guilherme, que fica distante aproximadamente 15 km da Vila de Barra do Una, segundo 

relato de informantes. Nesta comunidade havia atividades festivas e religiosas como o 

fandango, o reisado, folia de reis. Também eram celebradas, segundo tradição local, as 

cerimônias do Dia de Anunciação de Nossa Senhora (25 de março) e Dia de São Miguel (29 

de setembro), eventualmente na Cachoeira do Guilherme (MELO, 2004, p. 325).  

Todavia, muitas das práticas culturais, como o baile do fandango, ou mesmo a 

presença de moradores nas festas, segundo pesquisadores, foram restringidas por diversos 

fatores que não apenas a regulamentação de unidades de conservação, mas também outro 

componente, que é a crescente presença das igrejas pentecostais nas comunidades, rejeitando 

o culto a divindades e santos (DIEGUES, 2004). Embora moradores da Barra do Una, que 

frequentam tais igrejas, não concordem com esta posição. 

A despeito de terem substancial reconhecimento atual, os caiçaras já foram vistos e 

tratados de forma pejorativa, classificados como indolentes e preguiçosos, em verbetes 

difundidos por meio de dicionários (DIEGUES, 2005). Até mesmo, em alguns casos, os 

próprios integrantes destes povos não se reconheciam como “caiçara”, pois o preconceito se 

fazia dominante. Atualmente, o termo “morador tradicional” tem sido constantemente 

empregado como marcador de diferenciação entre os povos caiçaras e outros povos 

(ocupantes, veranistas), estes últimos são parte dos habitantes destas regiões que não se 

caracterizam como um morador tradicional (VIANNA, 2008). 

Na Vila de Barra do Una, parte considerável dos moradores tradicionais costumam 

apresentar-se como tais, uma vez que conhecem o estatuto jurídico diante de suas condições 

territoriais. O fato é que muitos destes moradores frequentemente mostram-se como 

contrários à exclusão social e política que os outros grupos sociais enfrentam. 

O turismo, para muitas comunidades onde residem caiçaras, do litoral sul do Rio de 

Janeiro até o Paraná, tem se tornado a principal fonte de renda. Estes grupos praticamente 
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 Uso direto é aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais (alínea X, artigo 2° do 

SNUC). Com isso, os caiçaras foram impedidos de extrair quaisquer recursos naturais, assim como proibidos de 

plantar. 
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foram impelidos a esta atividade econômica. Também é importante notar que parte dos 

territórios que restaram tem sofrido a carência de serviços básicos, como educação, saúde, 

transporte, saneamento, comunicações, fato este que obsta às comunidades caiçaras o 

desenvolvimento de autonomia para gestão de seus meios de produção.  

O ingresso em uma economia de mercado mais ampla também é dificultoso, por 

conta das fragilidades que estes povos enfrentam ao se depararem com trâmites burocráticos. 

Assim, utilizar-se de mecanismos de gestão pode ser um elemento interessante, mas, é claro, 

só serão úteis quando forem acompanhados do exercício de diálogo com a comunidade, 

respeito às falas e legitimação de seus interesses. 

 

4.3.2 Residentes não tradicionais: os ocupantes não tradicionais ou “os de fora” 

 

Na Vila de Barra do Una devemos destacar a presença e papel de muitos ocupantes, 

desconsiderados pela Fundação Florestal, como o próprio grupo aponta. As pessoas deste 

grupo possuem residências e propriedades na Barra do Una. Alguns moram efetivamente, 

outros apenas visitam a região eventualmente, principalmente no verão ou em feriados.  

Estes últimos ocupantes também são conhecidos pela alcunha de “veranistas”, e isto 

é um fato de desagrado para muitos deles. Aliás, a ojeriza por serem tratados como 

“veranistas” aparece constantemente. Isso em diversas falas, discursos e reuniões. Em uma 

conversa informal com um integrante dos ocupantes que vivem tal situação, este me 

respondeu sobre o que pensava do rótulo “veranista”, e sobre visitar a região apenas no verão: 

disse que não era apenas veranista, mas também “primaverista”, “outonista” e “invernista”, 

uma vez que estava presente na região em todas as épocas e estações do ano.  

Mantive contato com uma liderança deste grupo. Liderança que é reconhecida por 

seu grupo e mesmo pelos moradores tradicionais. Esta pessoa representa este grupo e costuma 

apontar a si próprio e seu grupo como “os de fora”. Isso devido às designações da Fundação 

Florestal, que os aponta como “veranistas”. Parte deste grupo mora fora da Barra do Una, 

porém, há os que passaram a morar na vila. 

A título de esclarecimento, destaco, de início, um de meus diálogos com moradores, 

no caso, em uma conversa informal que tive com um ocupante não residente, que se enquadra 

como “veranista”. Deparei-me em um pequeno desentendimento, que autenticou a 

necessidade do “estar lá” para entender o emaranhado de relações tecidas pelos indivíduos na 
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Vila de Barra do Una. Logo após a conversa, fiz diversas anotações em meu caderno de 

campo.  

Assim foi o ocorrido: em um dos dias em que estava circulando pela vila, quando 

encontrei um dos moradores, este me convidou para um bate-papo em sua casa, pois estava 

esperando um grande “amigo”. Logo quando cheguei, cumprimentei as pessoas na casa e fui 

apresentado ao “amigo” por meu anfitrião. Em seguida, eu dissera o porquê de estar na vila, 

que era um pesquisador, que fazia uma pesquisa sobre turismo. Após isso, o “amigo” do 

proprietário da casa passou incessantemente a me sabatinar com uma série de perguntas. A 

primeira delas foi: “Pesquisa de que você faz aqui?”. Respondi sucintamente que era sobre 

turismo de base comunitária. E ele, sem me deixar expor completamente, considerou de certa 

forma indagando já outra questão: “Mas pera aí: comunidade? O que é comunidade?”. 

Expliquei que se tratava da comunidade local, incluindo a tradicional, na qual estava inserida 

uma comunidade caiçara. E este meu interlocutor, sem me deixar estender, interrompe 

novamente, e insistentemente inquirindo: “O que é comunidade tradicional?”. Respondi 

novamente de maneira sucinta, e tentando ser didático, que eram grupos sociais que 

mantinham algumas práticas de subsistência, compartilham manifestações culturais, mas 

atentando para o fato de que devemos entender a complexidade de definir tais povos, sua 

mudança social (incluindo a questão do turismo), e que possuíam, além disso, um estatuto, um 

decreto. E sem me deixar terminar, novamente, ele proferiu ipsis litteris a definição de 

população tradicional que está no decreto federal 6.040.  

Após isso, percebi que este sujeito tinha um conhecimento com muita propriedade do 

que ocorria ali. Assim, indaguei a ele se era um veranista. De pronto, se mostrou irritado: 

“Você está me classificando?”, e: “Isso é preconceito!”. Notei que a pecha de “veranista” era 

uma maneira de tratá-lo de forma negativa, com diferenciação. Assim, percebi o que estava 

acontecendo, e falei na mesma hora que havia entendido o porquê dele não ter gostado de ser 

apontado como um “veranista”. No entanto, a conversa nesse momento estava em um clima 

um pouco tenso, mas continuamos conversando sobre a situação da comunidade, tradicionais 

e ocupantes, diante da EEJI. Ele se mostrou irritado comigo, e eu, de certa forma, tive que me 

conter emocionalmente, pois também estava um pouco aborrecido com sua rispidez, 

conquanto entendesse que estava defendendo os seus direitos, principalmente quando disse 

que iria lutar até o fim, e apelar até mesmo para o direito internacional.  
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O ocupante estava acompanhado de sua esposa. Também, na mesma ocasião, 

conversei com ela sobre a situação conflituosa em que estavam. Ela destacou que a presença 

dos ocupantes era muito importante para a região, também me contou sobre uma ajuda a uma 

moradora da região, já que esta estava acometida por um tumor. Disse (estava bastante 

emocionada, passou a mão na face) que ajudou até as últimas consequências, levando-a para 

fazer tratamento em São Paulo e hospedando-a em sua casa. Por fim, voltou a destacar a 

importância dos veranistas para a região, e que se realmente forem despejados, os moradores, 

mesmo detendo estatuto de tradicionais, iriam se ver em situações incertas com o Estado, e 

que sua saída seria até mesmo um passo para desabrigar os demais moradores. Nesse 

momento, o morador que me havia feito o convite adentrou a conversa concordando 

categoricamente com ela.  

O morador continuava refletindo sobre seu pensamento, sobre não parecer claro que 

estes ocupantes não residentes da Barra do Una, e que possuem suas residências principais em 

grandes cidades, como na grande São Paulo, dispõem de uma estrutura bastante vantajosa. 

Conta também, obviamente, o fato da renda ser, em geral, superior aos ganhos dos residentes 

fixos. Tudo isso lhes possibilita um acesso mais fácil a mecanismos jurídicos, em que pese o 

fator de ser o grupo na vila mais vulnerável à legislação arrogada pelos órgãos 

governamentais. 

Por conta desse suposto desentendimento descrito, descobri as diferentes percepções 

das pessoas ligadas ao bairro, como elas se sentiam, seus argumentos, suas defesas, posições e 

pontos de vista. Altercações consideradas e diferenciações dos casos semelhantes à análise 

das “piscadelas”, de Geertz (2012)
48

.  

Em meio à conversa contei um pouco sobre como cheguei à pesquisa. Depois tive a 

sensação de que ele havia me entendido, embora não tivesse essa certeza. Até hoje não 

descobri exatamente o porquê de sua desconfiança, mas acredito que talvez seja pelo fato dele 

estar em uma situação de bastante desvantagem em relação aos tradicionais, e acreditar que 
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 A descrição densa proposta na etnografia por Geertz parte de uma análise das discussões de Gilbert Ryle, que 

o transcreve com seus exemplos das “piscadelas”. A situação que ocorre é a seguinte, e envolve três garotos: um 

primeiro pisca o olho involuntariamente, o segundo pisca conspiratoriamente. A princípio são movimentos 

idênticos numa “observação fenomenalista”. Mas a diferença do primeiro para o segundo é que, no último, este, 

além de contrair a pálpebra, demonstra que há um código estabelecido, pois transmite uma mensagem a alguém 

em particular. Ainda ocorre a existência de um terceiro garoto, que agora contrai a pálpebra maliciosamente, e 

que imita o piscar do primeiro garoto. Não se trata de conspirar algo com alguém, mas zombetear o primeiro 

garoto. Geertz aponta que Ryle diferencia a descrição superficial da descrição densa. A descrição superficial diz 

respeito a apenas apontar o que os três garotos fazem: a contração de suas pálpebras. A descrição densa ocorre 

quando a etnografia é capaz de interpretar os significados produzidos pelas piscadelas (GEERTZ, 2012, p. 5). 
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minha pesquisa poderia prejudicar o grupo em que está inserido. Aliás, acredito que também 

me expressei mal quando indagado sobre “o que seria comunidade”, tomando partido, em 

seguida, com muita veemência, em favor dos tradicionais.  

Os veranistas na Barra do Una sofrem de fato uma grande desvantagem. Mas os 

caiçaras do litoral sul do Rio de Janeiro até o Paraná padeceram toda a sorte da 

desterritorialização provocada pela especulação imobiliária, seja simbólica, seja efetiva. Isso é 

fato. Decerto, passaram de invisíveis pretendendo ser protagonistas, como foi observado por 

Vianna (2008). 

Talvez a resposta sobre o que seria “comunidade” tenha sido infeliz no entendimento 

de meu interlocutor; todavia, isso é uma especulação, o ponto de vista exato parte da 

observação dele. Ainda na tentativa de entender o sentido das “piscadelas” produzidas pelos 

“outros”, concordo exatamente com Wittigenstein apud Geertz (2012, p 10): “Não nos 

podemos situar entre eles”. 

Desta aparente dicotomia engendrada ao longo da história da EEJI no bairro, 

percebe-se que é saliente a discussão entre os atores – tradicionais, residentes não tradicionais, 

ocupantes não residentes, e até mesmo funcionários da estação ecológica – a respeito do que é 

comunidade, de quem faz parte dela, quem quer estar inserido, quem pode contribuir ou 

entravar. Destarte, de conflitos geram-se circularmente outros. Muito além do conceito de 

comunidade tradicional, sendo mais um ponto necessário a ser dialogado nesta pesquisa. 

Saltam nos discursos e conversas sentidos e significados do que é comunidade, em geral, em 

aspectos positivos. Muitos reivindicam à própria comunidade o sentido de comunidade. A 

maior parte da comunidade da Vila de Barra do Una são caiçaras. Mas a marca do parentesco 

não é o determinante para revelar o que é a vila atualmente. O grupo social é bastante distinto 

se comparado a outras comunidades da Juréia – em entrevista, o ex-gestor aponta que uma das 

marcas de diferenciação social é a grande quantidade de veranistas. Mas estes grupos se 

movem estabelecendo alianças, principalmente em momentos de crise. Politicamente falando, 

orientam-se por um destino semelhante, partilhando consensos ou negociando opiniões 

diferentes em muitas situações.  

Este foi um dia capital para entender um pequeno aspecto da rede social a qual estão 

os moradores entrelaçados, todos: tradicionais, residentes não tradicionais, ocupantes não 

residentes. No evento havia representantes destes três grupos. Inclusive meu receoso 

interlocutor deste episódio, juntamente com sua esposa, são padrinhos de um garoto, filho de 
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um morador tradicional. Não imaginava que a teia era tão intricada. Então, remonta-se mais 

uma vez a Geertz (2012, p. 13), pois, a partir de pequenos imprevistos, “pode-se chegar a 

complexidades enormes”. 

No dia seguinte revi o mesmo sujeito e, em conversa, agora mais tranquila, revelei 

que tinha parentes proprietários de casas de veraneio, mas ele respondeu dizendo que é 

diferente esta situação. Neste ponto concordei parcialmente. Mas o assunto e conversa não 

foram estendidos.  

Sobre o veranismo e segunda residência, faz-se necessário discuti-lo aqui, tendo em 

vista ser um fenômeno social turístico existente em todo o mundo, discutido frequentemente 

por estudiosos de turismo e até consolidado enquanto definições. Seu crescimento vertiginoso 

e, na maioria das vezes, desordenado (ou ditado pela lógica da especulação imobiliária), tem 

sido objeto de estudo para muitos pesquisadores. Vejamos, a seguir, alguns aspectos 

históricos e conceituais. Pensando nas falas e reflexões das pessoas envolvidas (as quais as 

vejo como válidas), cabe refleti-lo.  

 

4.3.3 Além do veranismo? Pensando a relação dos ocupantes que possuem 

segunda residência.  

 

As “segundas residências” existem mesmo antes da ascensão do sistema capitalista, 

embora sua profusão em massa tenha se dado em meados do século XX. A partir do pós-

guerra, o turismo de segunda residência acelerou-se de maneira crescente em muitos países 

europeus, sendo, posteriormente, desencadeado por outras regiões do planeta, como no Brasil, 

principalmente no litoral deste país.  

Tulik (2001) observa que no recenseamento demográfico feito pelo IBGE, em 1970, 

foi registrado pela primeira vez o que pode ser chamado de “residência secundária”. Uma 

primeira definição (embora muito simplista) foi estabelecida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (1991, p. 13, apud TULIK, 2001, p. 3), que entende como residências 

secundárias: “os domicílios particulares que servem de moradia (casa ou apartamento), isto é, 

os usados para descanso de fim de semana, férias ou outro fim”. São meios de hospedagem, 

tais como: casas de praia, de campo, chalé, cabana, rancho, sítio ou chácara de lazer (TULIK, 

2001). A categorização destes meios de hospedagem é recente, segundo a mesma autora.  



129 
 

Tulik, que fez uma profunda revisão bibliográfica de estudos sobre tal assunto, 

também levanta uma referência extraída do Dicionário de Geografia Humana, que “conceitua 

a residência secundária (second home) como a propriedade que pode ser própria, alugada ou 

arrendada por uma família, cuja residência principal está situada em outro local”, por 

Johnston (1989, p. 302, apud TULIK, 2001, p. 7). Já em Ragatz (1970, apud TULIK, 2003), a 

“residência de férias” (vacation home) compreende “um domicílio familiar, e os ocupantes 

devem ter algum outro lugar como residência principal”.  

De tal modo, é importante atentar que, para se adquirir uma segunda residência, mais 

do que ter renda expressiva, é necessário também possuir tempo livre. Outros fatores que 

podem pesar nesta aquisição são a distância das residências permanentes e os atrativos na área 

de destino.  

O avanço das residências secundárias no litoral paulista certamente ocorreu pela 

magnitude desta cidade, onde se concentram muitas pessoas com significativo poder 

aquisitivo. Em geral, a bibliografia que trata do tema se detém a questões estatísticas, e isso se 

reflete nas próprias definições que lhes são atribuídas. Outro fato que também é imputado ao 

veranismo é de que estas residências são as causadoras dos maiores impactos do litoral. 

Contudo, deve-se ter cautela, apontá-las estritamente como vilões é maniqueísmo.  

Não é só de números ou pela questão de propriedade que se define o veranismo. A 

aproximação “afetiva” dos proprietários de segunda residência com as localidades também é 

um fator importante a se levar em conta. Muitos autores concordam que há diferenças claras 

entre “turistas” e “usuários de segunda residência”. Turista, geralmente, não costuma retornar 

ao local visitado, e nem cria vínculo com a localidade, já: 

Os usuários de segundas residências diferem dos turistas propriamente ditos, 

na medida em que o retorno frequente a uma dada localidade possibilita a 

criação de um vínculo territorial que se expressa de distintas formas: 1- 

vínculo afetivo e psicológico com o lugar, sendo esta uma das distinções 

mais importantes entre o usuário da segunda residência e o turista; 2- 

vínculos de vizinhanças e sociabilidade com outros usuários de segundas 

residências e moradores locais (FONSECA, 2012, p.13). 

A melhoria do sistema viário, dos transportes, também é apontada pela autora. E este 

fato concilia com uma fala de um “ocupante”, quando se refere que foi o estado que levou o 

progresso à Barra do Una, e não os “veranistas”. 
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Além disso, o vínculo com o local (e mesmo territorial), a estreita sociabilidade e 

afetividade dos ocupantes com os moradores da Barra do Una, é claramente constatada em 

pesquisa de campo. Inclusive há ocupantes (proprietários de segunda residência) que são 

padrinhos de filhos de moradores tradicionais. Embora não seja do agrado de muitos técnicos 

da Fundação Florestal, a dependência econômica em relação aos ocupantes que possuem 

residência na vila (que é fato, e não se pode discordar) não é o principal fator de sociabilidade. 

Existe, sim, uma relação de proximidade com a área, e entre os grupos. 

E isto foi motivo de discordância. Certa feita, quando apresentava um resultado 

parcial de minha ainda iniciante pesquisa de campo, fui advertido por uma ex-gestora quando 

apontei a relação de compadrio entre um casal de ocupantes não tradicionais, que eram 

padrinhos de um garoto, filho de um casal de caiçaras. Fui contrariado pela gestora, que me 

alertou a tomar cuidado com tal afirmação: sobre a relação de compadrio ali existente, 

essencialmente a palavra “compadrio”. Neste caso, cito aqui Cândido (2010, p. 146): 

“Devemos salientar que o compadrio funciona no mesmo sentido assimilando a 

consaguinidade e a afinidade”. Não é necessário a consanguinidade, mas a relação de 

vizinhança, a sociabilidade, que no caso por mim citado entre tradicionais e ocupantes não 

tradicionais, que estabeleceram profundas relações de confiança, também são fatos que 

revelam relação de compadrio. 

Em conversas com esta ex-gestora, e também em uma entrevista com um ex-gestor 

da unidade, assim como observando em atas de reuniões, fica claro em suas opiniões 

(mormente legalistas) que os ocupantes, que não sejam caiçaras, estão fadados a deixar a área. 

Havendo pouca possibilidade de negociação, mitigação ou formalização de pactos para as 

suas permanências na área.  

A questão da continuidade dos ocupantes – ou “os de fora”, como me foi explicitado 

por um membro do grupo – é recorrente. A Fundação Florestal, como forma de avaliar a 

condição dos tradicionais e adventícios antigos, realizou um laudo antropológico no ano de 

2010. Este Laudo tem sido fortemente questionado pelos ocupantes. Intrigados com a 

presença das antropólogas na vila, a AMO enviou uma notificação perguntando o porquê de 

não serem indagados sobre seu histórico com a vila. No texto do Laudo, a antropóloga é 

questionada por ocupantes, os quais ela indica procurar a Fundação Florestal.  

A contra-notificação me foi cedida por um membro da AMO. As perguntas da AMO 

direcionadas à Fundação Florestal, bem como a resposta desta última, foram: 
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1-) Qual o tipo de trabalho realizado pela a antropóloga Alessandra 

Schimitt? 

Resposta da FF: A elaboração de laudo histórico e antropológico para 

identificação da comunidade tradicional localizada na Estação Ecológica 

Juréia-Itatins. 

2-) Qual a razão da recusa da aludida antropóloga em entrevistar demais 

pessoas da Vila de Barra do Una? 

Resposta da FF: Porque essas pessoas não são integrantes da comunidade 

tradicional nos termos do Decreto Federal 6.040/2007. 

Integrantes da AMO contra-argumentam que quem deve se autodeterminar, como 

exposto no decreto, são as próprias pessoas da vila, ou quem tem ligação com ela. 

Questionam, além do mais, o termo “natividade” no decreto. Uma liderança, que já foi 

presidente da SABU, relatou contrariado o fato de ter sido caracterizado como “tradicional”. 

Ele é casado com uma moradora tradicional, inclusa no Laudo. Deste modo ele é diretamente 

apontado como tradicional, mas descarta ser morador tradicional, e contesta também o laudo: 

“me classificaram como ‘tradicional’, mas não sou” (informação verbal). Ainda reiterou o 

fato de ser descendente de europeus. 

No dia 23 de maio de 2014, os moradores da Jureia (incluindo membros de todos os 

grupos sociais, conforme figuras 10 e 11), da comunidade de Barra do Una, fizeram uma 

manifestação em frente ao fórum de Peruíbe para chamar a atenção da Juíza contra uma 

reintegração de posse. Reuniram-se em frente ao Fórum, quando a juíza estava despachando 

no município. Reivindicaram diálogo com ela, voltaram a apontar que o Laudo Antropológico 

é uma farsa, encomendado pelo Governo do Estado, que caracteriza as comunidades 

tradicionais de uma forma que não condiz com a realidade das mesmas.  

Também reivindicaram que seus direitos constitucionais sejam consultados, entre 

eles os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, o Decreto 6040/2007, da Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e a Convenção 169 

da OIT - Organização Internacional do Trabalho. 
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Figura 10 - Foto de manifestação em maio de 2014.  

Fonte: Diogo Valverde 

 

Os moradores presentes enfrentaram o dia chuvoso e se pronunciaram ao microfone, 

cantaram o Hino Nacional, algumas palavras de ordem e pediram uma nova interpretação 

judiciária do caso em questão. A Juíza não se encontrava no Fórum, mas dois representantes 

do grupo foram recebidos por um Promotor presente. A conversa, ao menos, resultou num 

adiamento de despacho do processo. Ainda caminharam até a frente da Prefeitura e Câmara 

Municipal, reivindicando apoio dos mesmos na defesa dos direitos da comunidade da Barra 

do Una. Uma representante e atual presidente da UMJ também participou da manifestação. 

Parte desta descrição foi colhida por um depoimento da Associação em sua página no 

facebook
49

. 

No grupo, ocorre sim uma aparente divisão entre tradicionais e ocupantes. 

Frequentemente os moradores se queixam que os veranistas, ao procurarem outras soluções 

para manterem suas permanências, emperram o andamento dos fatos: como a constituição e 

consolidação do conselho. Em algumas conversas, apontam que os “veranistas” falam que 

podem recorrer à Marinha do Brasil. Argumento que se sobreporia à instituição de uma UC. 

Isto é falado em conversas informais, pouco se fala e critica abertamente, no mais, pode se ver 

alguma indireta que não deixa muito claro o que se pretende dizer.  

Guardadas as pequenas intrigas, ou questões fundiárias, há união entre todos. Esta 

união é vista nas conversas pelas ruas, encontros nos locais públicos ou mesmo nas ações de 

maior tensão, como uma suposta desafetação, ou num ato, como numa passeata. Partilham 

aspirações semelhantes: a luta pela permanência, que uma vez superada, com a mudança de 
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 Disponível em: <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.246374885568076.1073741828.190209711184 

594& type=1>. Acesso em: 10 mar. 2015. 
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categoria da UC, passa à necessidade de organização socioprodutiva. Neste último ponto 

relacionam-se simbioticamente, havendo necessidade mútua da existência dos grupos para 

uma vivência saudável, principalmente dos moradores que residem no local.  

 
Figura 11 - Foto de manifestação em maio de 2014.  

Fonte: Diogo Valverde 
 

4.3.4 Dos tempos mais recentes: o cotidiano e a participação política (a luta 

sempre continuou!) 

 

A análise feita até aqui se caracteriza por ser diacrônica, utilizando-se de fontes (atas, 

bibliografia e outros documentos) que contêm diálogos razoavelmente remotos. A pesquisa de 

campo deste trabalho se inicia em meados de 2013, e as percepções a seguir dizem respeito a 

uma ordem mais sincrônica da chegada do pesquisador.  

As atividades do dia a dia na pequena comunidade de Barra do Una são bastante 

variáveis, seguindo uma divisão entre a “época de temporada” e a “fora de temporada”. 

Acompanham, assim, a sazonalidade do turismo.  
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Figura 12 - Moradores no Rio Una.  

Fonte Paulo Tácio 

No decorrer do ano, fora da temporada de veraneio, as práticas estão ligadas à pesca, 

coleta de mariscos, que cabem principalmente aos homens, embora também haja mulheres 

que ajudem nestes tipos de trabalho. Estas se dedicam aos afazeres ligados aos meios de 

hospedagem, restaurantes e demais serviços domiciliares. Neste período, diversos moradores 

realizam trabalhos: atuando como caseiros, executando pequenas reformas, ou trabalhando na 

limpeza das casas de proprietários. 

Neste período recebem pouquíssimos turistas, frequentemente grupos escolares que 

se revezam pelos campings. Esta é uma forma que os moradores encontraram para manter a 

renda. Todavia, tal divisão está em debate, e há polêmicas que dividem opiniões, além de 

algumas críticas quanto ao seu real funcionamento. Alguns moradores e proprietários de 

campings dizem não ser contemplados por este rodízio, afirmando que em parte fica muito 

centralizado nas mãos das mesmas famílias ou estabelecimentos. Esta ainda é uma incipiente 

experiência, entretanto, é uma importante ação, apesar de suas supostas contradições. 

 
Figura 13 - Trabalhos que antecedem o veraneio.  

Fonte: Paulo Tácio 
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Na época em que se aproxima a temporada de verão, os trabalhos se intensificam, 

mesmo as atividades que não sejam diretamente ligadas ao turismo. Percebi claramente isso 

em meados de novembro, quando me instalei por semanas na vila. 

Alguns moradores demonstram grande conhecimento da região, ou 

etnoconhecimento, principalmente os moradores anciões, que conhecem o histórico da vila, 

mas também sobre diversas plantas medicinais da região. Muitos são apontados pelos seus 

próprios pares, devido ao conhecimento prático na confecção de objetos caiçaras, como na 

construção do “covo”, que é um artefato para pegar peixes. Entre todos estes, há diversas 

lideranças entre as mulheres, ex-presidentes de associações, participantes frequentes das 

principais contestações da vila e Juréia. 

Alguns moradores apontam que, atualmente, há apenas dois únicos moradores que 

vivem exclusivamente da pesca. Estes são irmãos, são exímios conhecedores de toda a região, 

principalmente no tocante aos ambientes que circundam o rio Una. Notei isso, pois realizei 

alguns passeios, em que estes pescadores contaram histórias e faziam questão de relatar 

algumas especificidades da fauna, flora e características geográficas de acordo com seus 

conhecimentos. Também discorreram sobre questões histórico-políticas: da Nuclebrás e da 

EEJI. Tais observações estão presentes na literatura, teses e dissertações que abordam a 

Juréia.  

A juventude da Barra do Una, como de qualquer outro lugar, está acompanhando as 

mudanças de seus tempos. Alguns jovens são estudantes em instituições de ensino superior do 

Vale do Ribeira. Em maioria, frequentam a graduação de Biologia, havendo poucos que 

optaram por outros cursos, como Gestão Ambiental e Pedagogia. Estabeleci diversos diálogos 

com um jovem, estudante de biologia, que acumula muitas funções na Barra. É atuante nas 

reuniões, vice-presidente da SABU, monitor e pescador. 

 
Figura 14 - O encontro entre moradores e alunos de universidades e escolas.  

Fonte: Paulo Tácio 
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Uma das primeiras atividades em que participei foi uma tarefa realizada por 

professores do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-USP), em parceria 

com ETECs do Vale do Ribeira, Iguape e Registro, a que fui como convidado por uma colega 

que participa desta iniciativa. O projeto do IP-USP envolve ensino, pesquisa e extensão, e 

trabalha com a formação de alunos de graduação e pós-graduação de diversos cursos da USP, 

e também de alunos de ETECs.  

Seus objetivos de estudo alternam em produzir pequenos mapeamentos 

socioeconômicos e culturais das comunidades estudadas, analisar os impactos das atividades 

de turismo, e também avaliar as possibilidades de se desenvolver o turismo de base 

comunitária com características de autogestão. Primeiramente, visitam a comunidade, 

apresentam sua proposta de trabalho e realizam um mapeamento. Posteriormente, voltam em 

outra data para trazer um material devolutivo. Participei tanto da apresentação (25/08/2013) 

como da devolutiva (08/12/2013).  

O evento realizado numa manhã de domingo, no centro comunitário, contou com um 

número pequeno de moradores, mas a participação destes que compareceram foi muito 

intensa. Em um primeiro momento líderes jovens, que são monitores ambientais da vila, 

apresentaram-se e contaram uma pequena história da comunidade, suas lutas, conflitos e 

perspectiva futura. Moradores anciãos, em outro momento, igualmente compartilharam suas 

histórias.  

 
Figura 15 - Estudantes discutindo a visita à vila.  

Fonte: Paulo Tácio 
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Além destes encontros, participei também, ao todo, de cinco reuniões promovidas 

conjuntamente pelos moradores e também pelo, então, gestor da RDS. Estas foram realizadas 

logo após a instituição do novo Mosaico e tiveram distintas pautas. As primeiras, realizadas 

em maio e junho de 2013, foram exatamente para decidir os futuros conselheiros da RDS, mas 

destas não pude participar.  

 
Figura 16 - Participação em reuniões. 

Fonte: Paulo Tácio 

 

Na primeira reunião em que participei, notei um intrigante imbróglio, que iria 

reaparecer constantemente: a possibilidade de presença dos veranistas no conselho da RDS. 

Muitos moradores se mostraram favoráveis, outros acreditavam que isso estava emperrando o 

caminhar das discussões e até mesmo a constituição definitiva do conselho. Em diversos 

momentos fazia uma contagem de pessoas presentes, já que nos entremeios alguns saíam e 

outros chegavam. Observei que o máximo de público presente ficou em torno de 23 pessoas.  

Junto com o gestor estava uma funcionária da própria Fundação Florestal – à qual 

cabia a incumbência de anotar os detalhes da reunião – e mais duas pessoas, que eram 

monitores ambientais, funcionários terceirizados da instituição. Estes monitores apresentaram 

uma proposta de projeto a ser desenvolvido na RDS, e nesta exposição, utilizavam 

regularmente palavras que agregam sentido de participação, tais como: “coletivo”, 

“protagonismo”, “participação,” e até mesmo “empoderamento”, entre outras.  

No início da reunião, o gestor leu um parecer judicial que determinava a 

impossibilidade de inclusão de veranistas no conselho deliberativo da RDS. A convocação da 

reunião pelos moradores e associação foi pedida principalmente por esclarecimentos desta 

questão. Esclarecido tal fato, os assuntos que seguiram foram diversos: um problema a 



138 
 

respeito de uma antena parabólica, uma reivindicação de uma moradora para reforma de sua 

fossa. Também foi elaborada uma lista com os potenciais membros que iriam ocupar as 

cadeiras do conselho, bem como seus suplentes.  

Uma das moradoras se mostrou insatisfeita com seu próprio suplente, dizia ela: 

“Acho que o suplente deve ter o mesmo pensamento”. No caso, se referia a ter posições 

ideológicas similares entre conselheiro e suplente. Outras reclamações foram também 

enfáticas. Uma dizia sobre um “trabalho” (uma oferenda, manifestação religiosa) feito na 

praia, sobre a qual uma moradora afirmava respeitar a religião dos outros, mas por conta de 

tal fato produzir “sujeira”, disse que tinha vontade de “passar um rastelo”.  

E uma última reclamação disse respeito à presença de cachorros na praia, tanto por 

parte de turistas, como dos moradores. O gestor se manifestou contrário à presença de animais 

domésticos em unidades de conservação, outros moradores diziam que não viam problema, e 

nisso um deles sugeriu a castração de animais, mas não houve um consenso sobre o assunto. 

Resumindo, nestas reuniões se discute os mais variados assuntos: dos mais básicos, passando 

pelas demandas operacionais individuais (reformas) até o planejamento e gestão do turismo e 

da pesca. 

A seguinte reunião foi marcada para o dia 06 de outubro de 2013. E mais uma vez 

estive presente. As pautas começaram a tratar dos possíveis acordos com os moradores. 

Aparece a ideia de que muitos são feitos em tratos não oficiais, ou como sugerem alguns: são 

“acordos de boca”. Em entrevista, bem posterior a esta reunião, perguntei ao gestor se ele via 

problemas nestes “acordos de boca”, acordos imediatistas de veraneio. Este me respondeu que 

não, principalmente no que diz respeito ao turismo. Quanto à pesca, os acordos são discutidos, 

segundo o gestor, à exaustão.  

Todavia, no que tange à pesca, em conversas informais com alguns pescadores que 

também tiveram seus equipamentos apreendidos pelos organismos institucionais que atuam na 

região, estes se reportam aos “acordos de boca” de forma negativa. Em algumas situações, 

apontam que a fiscalização atua de maneira ilegal, e associa as apreensões como “roubo”, 

dizem: “Fulano teve sua rede roubada”. Na verdade, esta reclamação foi enfaticamente 

relatada naquele evento organizado pelo IP-USP. E me ressoou a lembrança nesta última 

reunião.  
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Esta situação mostra os problemas enfrentados por uma governança, e como estes 

problemas administrativos e de comunicação podem, podiam ou poderiam ser evitados. Não 

sei se a referência é a mesma, mas de todo modo, o ex-gestor da vila relatou-me uma seguinte 

situação: 

Voltando ao acordo de pesca na Barra e depois no Despraiado. Um ano e 

meio de discussão. Deixei pescar onde eles pediram pra pescar. Então tá... 

Acordamo! Eu tinha, à época, eu tinha tempo, eu ia lá no maciço da Juréia... 

Então, eu entrava sábado cedo, batia perna e voltava no domingo à tarde. 

Voltava pelo rio Una. Depois do acordo já formalizado, um ano e meio de 

discussão... Eu tô voltando no rio. O pessoal já tava com uma rede dentro do 

barco... Mais duas me levaram pra tirar... Eles fecharam a boca da Barra! No 

final da tarde. A gente sempre deixou claro, eles sabem melhor que a gente... 

É que a diferença deles pra qualquer pessoa fora da Barra do Una, na cidade, 

é que só eles podem, eles têm esse direito. Fora isso a legislação de pesca 

vale pra todos. Então, não pode lá, nem em qualquer lugar. Que a lei de 

pesca não deixa. Eu discuti um ano e meio com vocês, você pediram para 

pescar lá em cima, eu deixei. Pra uma semana depois que nós fechamos um 

acordo, vocês armam rede na boca da barra, e fecha a barra? Tá presa a rede! 

(informação verbal).
50

 

Percebi que havia um impasse e divergência entre pescadores antigos e jovens, no 

tocante às atividades de pesca e suas variações no Rio Una: a pesca artesanal, a amadora, a 

esportiva. Os pescadores mais velhos detêm prioritariamente a prática da pesca artesanal, e 

como explanei anteriormente, são exímios guias da região. 

A pesca esportiva parece-me ser mais praticada pelos mais jovens, principalmente, os 

de uma região que se localiza um pouco distante da vila principal. Esta região se chama 

Tocaia, onde se encontra um porto e uma Marina. Conversei rapidamente com os jovens. 

Numa ida até o Tocaia, notei que possuem certo grau de organização: divulgam seus trabalhos 

via cartão impresso ou internet, e possuem até mesmo um site.  

O gestor falou de acordos com outros órgãos também, como no caso o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Os moradores, neste caso, se 

mostraram confusos sobre onde entrariam, por exemplo, as demandas da Fundação Florestal e 

onde ficariam as do ICMBio, e o fato pareceu pouco esclarecedor.  

O monitor ambiental que acompanhava o gestor novamente fez uma apresentação. 

Comecei a reparar que em sua fala são presentes as palavras relativas à autonomia e ao 

coletivo. Na ocasião foi enfático ao sugerir que a proposta de trabalho deles é a realização de 

uma “gestão compartilhada”. Em diversas conversas que tive com ele, posteriormente à 
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reunião, percebi sutilmente que tem mesmo afinidade com o tema, pois conta com experiência 

e conhecimento de movimentos sociais, notável, por exemplo, quando me relatou uma visita 

sua a um projeto em que estavam integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem-

terra. 

Outra reunião, no dia 29 de novembro de 2013, teve como pauta novamente a pesca. 

Nesta, o gestor iniciou tratando a respeito dos conflitos que ainda pairavam nas reuniões, e 

que havia a necessidade, doravante, de tratar dos acordos de pesca, os quais ele chamava de 

“oficiosos” e “oficiais”. Nesta reunião, um assunto também tomou a discussão. Era o encalhe 

de uma baleia na Praia da Desertinha, em vias de gerar uma série de problemas aos 

moradores, especificamente aos do Caramborê. Uma moradora desta praia disse que poderia 

prejudicar os mariscos. O gestor, lá pelas tantas, observando muitas reclamações e pedidos de 

ajuda com aparatos mecânicos para a retirada da baleia, fez um comentário que deixou os 

moradores de certo modo contrariados, ao dizer: “conto com vocês para levantar o bracinho”. 

Desta feita, a maioria dos participantes unissonamente reprovaram tal convocação.  

 
Figura 17 - Participação em reuniões. 

Fonte: Paulo Tácio 

 

A última reunião antes da temporada de verão de 2013/14, realizada no dia 03 de 

dezembro de 2013, foi pautada pelas discussões sobre a realização de monitorias na época de 

veraneio, e também foi realizado um mapeamento dos restaurantes e culinária caiçara 

desenvolvida na região. A pauta era o turismo. Não obstante, algumas reclamações de 

moradores desviavam os assuntos que poderiam ser tratados. O assunto sobre a recepção de 

grupos escolares também foi retomado. E novamente era mencionada uma melhor 

distribuição de tais grupos. Sua importância foi constantemente ressaltada por um dos 

monitores da Juréia.  
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Algumas reclamações reocuparam a reunião. Uma dessas queixas é interessante 

mencionar, pois diz respeito a como alguns turistas veem a Barra do Una. Uma proprietária de 

um camping relatou que em uma comunidade digital, presente na rede social Facebook, um 

sujeito se referiu a Barra do Una como “terra de ninguém”, uma vez que estando lá, o 

anonimato os asseguraria para suas “diversões”, e que não haveria uma vigilância policial 

constante, a qual se vê mais presente nas grandes cidades. O que demonstra uma visão 

preconceituosa por parte destes visitantes, em que a comunidade parece invisível às suas 

atitudes.  

Esta mesma moradora fez outra intervenção, falando da importância dos 

empreendedores de turismo se cadastrarem no Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) 

de Peruíbe. Nas atas analisadas, constam participações de representantes da prefeitura, entre 

eles alguns vereadores, que em alguns casos prometiam projetos para a vila e entorno.  

Neste dia, por fim, o gestor notificou que seu lugar como administrador seria 

ocupado por uma nova gestora, no início de 2014. O gestor contou-me, via e-mail, em outra 

oportunidade, que pediu demissão pela “incompatibilidade de ideias e divergência técnica na 

condução para a Gestão das Unidades de Conservação”. Notou que estava “impossível manter 

diálogo com a diretoria da Fundação e tem expectativa de que o governo paulista retome o 

caminho da conservação e boa gestão”. 

Em uma visita no final de ano de 2013, encontrei um dos monitores ambientais, que 

trabalha como terceirizado da Fundação Florestal. Este me convidou para apresentar o 

trabalho que eu estava realizando na Barra do Una, para estudantes que estagiaram em 

meados de janeiro naquele período. Aceitei tal convite e realizei a apresentação na base do 

Perequê da EEJI. Participou também a nova gestora da RDS. Assim feito, pude entrar em 

contato com a experiência técnica dos participantes que atuam na área, e dialogar com os 

alunos, que estudam áreas correlatas ao vasto campo ambiental, tendo sido uma experiência 

de extrema importância para a condução da pesquisa. 

Além das associações já citadas, que protagonizam a participação política na vila, há 

também Organizações não-governamentais (ONGs), que atuavam na localidade, como é o 

caso da Mongue de Peruíbe, uma ONG constantemente citada por moradores, e também em 

outros veículos como mídia e produção acadêmica. Esta possui site e blog, desenvolve 

projetos e é atuante em toda a região da Juréia. Infelizmente não tive contato com seus 

integrantes quando de minhas passagens. Outras ONGs são a ONG Pogoça, que embora 
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exista, não esteja em ação atualmente, e é composta por moradores da própria vila; e a Coati-

Juréia, que deixou a região há algum tempo.  

O cooperativismo também é presente na vila. Está em andamento um processo de 

abertura de uma nova cooperativa pelos moradores, que envolve os pescadores e proprietários 

de restaurantes. Aliás, isso é fruto de uma situação controversa: os pescadores costumam 

vender seus peixes para Peruíbe, e não exatamente para os proprietários de lanchonetes e 

restaurantes do bairro, ou quando vendem, são apenas para os veranistas, como relatou um 

importante pescador. Isso também foi confirmado por donos de restaurante em uma 

entrevista, que disseram preferir comprar peixes de Cananéia, tendo em vista o preço, a 

despeito da distância. No entanto, este dilema está em vias de ser sanado com um acordo entre 

estas partes. Conta o mesmo dono do restaurante que os pescadores terão seus freezers de 

forma organizada, e serão alocados em um espaço no centro comunitário.  

Ainda sobre as reivindicações dos moradores, estas são por conta da necessidade de 

se efetuar construções e reformas, em casas, como nos banheiros, nas fossas, entre outros. 

Algumas são muito simples, outras demandam tempo. Mas todas encontram dificuldades em 

aprovação e esbarram na legislação da unidade de conservação. Nas atas analisadas, muitas 

demandas por reformas eram postas nas reuniões, e muitas eram aprovadas. 

Mas o diálogo com FF se mostra eventualmente confuso. A esse respeito não faltam 

casos curiosos. Uma moradora conta que pediu anos atrás uma autorização para a construção 

de uma obra no terreno de sua residência, tendo o pedido para execução da obra negado. No 

entanto, ela constantemente insistia e, em conversas com gestores e funcionários da Fundação 

Florestal, alguns pediram para esperar por algum tempo, pois talvez ela pudesse conseguir a 

aprovação. Entretanto, passaram-se cinco anos, o mato no local cresceu e ela teve agora, 

peremptoriamente, o pedido negado pela Fundação Florestal.  

Outro morador, proprietário de um restaurante/lanchonete, pleiteou a permissão para 

a construção de um novo banheiro em seu estabelecimento. Seu pedido tem sido 

constantemente negado. Os técnicos afirmam que o morador, para construir o novo banheiro, 

deverá destruir o antigo. Todavia, ele não quer fazê-lo, pois gostaria de aproveitar o espaço 

para outro uso, como uma área de serviços. Uma moradora teve seu barco apreendido pela 

fiscalização da Fundação Florestal. Segundo ela, havia levado o barco para concerto, no 

entanto, apenas na volta o barco recebeu o confisco.  
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Os conflitos entre moradores são constantemente mencionados por boa parcela da 

comunidade. Isto implica em uma fragilidade e limitações para conquistas de direitos. Na 

minha passagem, por estes tempos, deparei em poucos momentos com as lideranças 

principais, mencionadas e indicadas por pessoas da região. Em parte, por estarem ligados ou 

ocupados com trabalhos fora da vila. Ou mesmo para evitar supostos conflitos, ainda que 

sejam citados constantemente por alguns moradores.  

 

4.3.5 A visão do gestor sobre a participação à época 

 

O gestor que coordenou as reuniões em que participei, como já mencionei, pediu 

demissão do cargo alegando não mais concordar com a instituição. Este me cedeu uma 

entrevista, relativamente longa, em que contou sua relação com a EEJI e Vila de Barra do 

Una, ao longo dos três anos em que esteve responsável pelo cargo. Os assuntos variavam 

sobre os processos de participação, tomadas de decisão da unidade de conservação, uso 

público e turismo. Alguns de seus depoimentos sobre os dois primeiros assuntos estão abaixo. 

Sobre uso público e turismo, as declarações e testemunhos da experiência do gestor estão 

postos no tópico sobre turismo na vila.  

Em primeiro lugar, o ex-gestor contou que tentou formar um conselho assim que 

assumiu, em 2009, mas a Fundação se negou, pois acreditava que o Mosaico iria voltar em 

breve. Sobre participação e tomadas de decisão, o gestor afirma que tudo era decidido 

coletivamente. A participação dos moradores, segundo ele, ficava do bom ao razoável. Os 

horários das reuniões eram flexíveis, mas geralmente eram às terças-feiras, pois nas segundas-

feiras os moradores costumam fazer compras, ou resolver questões pessoais em Peruíbe e 

região.  

O gestor acredita que, por vezes, os moradores “se fazem ouvir através de outras 

vozes”, a própria comunidade se posicionou contra quem falava em nome dela, tendo isso 

sido registrado em jornais, por exemplo. Houve um imbróglio da comunidade frente à própria 

UMJ, por exemplo, que diz que tal associação não falava pela comunidade. O mesmo se 

refere à ONG Mongue. Uma liderança da vila também me confirmou isso. 

Na questão de entender os assuntos e o fato da reviravolta de mudanças de categorias 

na Juréia, isso (em certo sentido) é visto como um fator positivo, e que trouxe conhecimento 

do assunto para a comunidade. A questão de direito, principalmente fundiário, era um fato 
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mais complicado. O entrevistado atentou que havia até mesmo o contrário, onde o 

conhecimento estava “do outro lado”, como na pesca; mas, do ponto de vista legalista, cabia 

aos técnicos cuidar do regramento. 

Foram realizados intercâmbios no Mandira, em Cananeia, e também encontros com a 

vinda de moradores de Mamirauá. Acredita que havia autonomia no conselho deliberativo 

formado entre 2007-2008. Mas, em relação à volta do conselho consultivo, o gestor ponderou 

a respeito de sua chegada, com uma visão crítica. Assim, lembrou que “... eu não concordava 

com a gestão do conselho deliberativo, acho que era muito solto, e eles não tavam prontos pra 

aquilo, e nem a gente”. Compara a Barra do Una e Despraiado, sendo que na Barra as coisas 

eram decididas mais racionalmente, já no segundo eram mais problemáticas.  

No tocante ao fato da reconfiguração do Mosaico e das demandas da UMJ de 

expandir RDSs na área da Juréia, o gestor mostrou-se com opinião controversa à associação. 

Ele não concordava com o fato de fazer RDS para poucas famílias. Neste ponto, ele menciona 

uma estatística interessante (e que revela um grande problema social causado pela EEJI), 

sobre pessoas que moram em Peruíbe, mas são oriundos da Juréia: “se você pegar o histórico 

da coisa, boa parte das famílias de Peruíbe que estão na parte mais periférica de Peruíbe e de 

Iguape têm origem na Juréia”.  

 

4.4 A infraestrutura no Bairro (ou a falta de) 

 

 
Figura 18 - Moradores e motorista desobstruem a estrada depois de uma forte chuva.  

Fonte: Paulo Tácio 

 

A vila padece de uma série de problemas de infraestrutura. Geralmente estes 

problemas são discutidos no centro comunitário, local onde tempos atrás fora uma escola. 
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Algumas queixas são de ordem individual ou familiar, e são feitas aos gestores da unidade de 

conservação. Em geral, eles demandam reformas em seus banheiros, fossas e demais 

dependências de suas residências, havendo, no entanto, sempre um impasse na aprovação 

destas. 

É perceptível que a “não presença” do Estado, neste caso, em não atender as 

necessidades mais básicas como saúde, saneamento, transporte, comunicação, gera uma 

grande insatisfação por parte da comunidade. Assim, o cotidiano, ainda que não seja uma 

realidade das mais difíceis, é bastante adverso. Isto foi bem exposto por uma moradora em 

uma entrevista: “Muita gente passava necessidade”. No entanto, ela de pronto se corrigiu: 

“Necessidade assim: dificuldade. Necessidade aqui ninguém passa, graças a Deus.” 

Este questionamento nos induz a levantar o significado de pobreza, e suas variantes. 

Para a IUCN (2006), o conceito de pobreza não se limita à economia, as comunidades a 

percebem com os mais distintos olhares. Como bem lembra Sahlins (1978) apud Waldman 

(2006), o “conceito de pobreza é eminentemente ocidental”. A IUCN (2006), com isso, inclui 

no conceito de pobreza: “Falta de recursos e renda; falta de oportunidades, falta de voz-ativa e 

capacidade de ação, vulnerabilidade e incapacidade (IUCN, 2006, p. 15, 16)”. Neste sentido, 

salvo o primeiro item, que vai ao encontro do que a moradora aponta, todos os outros são 

presentes no bairro. Por não passarem necessidade, a pobreza no bairro tem sido esses anos 

todos institucionalizada no sentido da falta de infraestrutura básica que os lhes proporcione 

dignidade.  

 

4.4.1 As crianças, os adolescentes e as escolas 

 

A única escola na vila é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra do Una 

(EMEI). Funciona como creche, pré-escola e ensino fundamental. Na escola, há professores 

que se deslocam de outros bairros para chegar até a vila. Isso também é feito por alunos que 

moram em outras imediações, distantes da escola, como na estrada do Una. 

Para dar sequência aos estudos, a maioria dos adolescentes tem de ir para o Guaraú. 

Mormente, pegam o primeiro ônibus, às 5h da manhã. Nestes horários, nos períodos 

escolares, o ônibus frequentemente vai lotado. Também conta-se com a sorte nas eventuais 

atribulações por quais passa o ônibus. São diversas histórias de percalços por quais passam 

esses adolescentes. Em muitos casos, quando quebra o ônibus, alguns voltam por quilômetros 

a pé. 
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4.4.2 Saneamento básico 

 

Uma importante pesquisa de Souza e Abessa (2010) objetivou entender se a questão 

da água observada na RDS de Barra do Una era somente escassez ou se seria uma crise de 

governança, uma vez que a vila estava vivenciando uma situação difícil em relação à captação 

da água no ano de 2007. Neste artigo os autores consideraram que era realmente um problema 

de crise de governança, motivado ao longo dos anos, e que contribuiu para a desmobilização 

de moradores a baixa participação, baixa inserção do poder público, inexistência de regras e 

acordos. No entanto, segundo os autores, o gestor, à época, conseguiu reverter, mesmo que 

por determinado período, tal situação, promovendo um mutirão composto pelos moradores, 

para que fosse feito um novo sistema de captação. A ação contou também com a presença de 

técnicos especializados. 

O último verão, de 2013/14, segundo registros meteorológicos noticiados em 

diversos meios de comunicação, foi um dos mais quentes registrados nos últimos tempos na 

região sudeste do Brasil. A chuva teve pouca frequência na vila. Mesmo eu não estando em 

tempo integral, isto me era revelado constantemente pelos moradores em conversas. 

Entretanto, os moradores dizem que as melhores temporadas, do ponto de vista financeiro, são 

justamente quando a intensidade de chuvas no verão é menor. Exemplo é de que na estação de 

verão de 2012/13, os proprietários de estabelecimentos ligados ao turismo relataram que havia 

sido uma temporada efetivamente ruim. Em períodos de chuva, a estrada se torna um grande 

inconveniente para a chegada ao bairro, diminuindo a visitação. E quando os turistas 

geralmente já estão acampados e hospedados, em muitos casos abandonam a vila, por temer 

riscos maiores provocados por temporais. 

O calor da última temporada, 2013/14, parecia favorável. No início houve bastante 

satisfação por parte dos moradores. Porém, o período extenso de estiagem trouxe consigo a 

preocupação no sentido de crise de abastecimento de água. Mesmo com um período 

significativo de ausência de chuvas, houve algumas precipitações localizadas. Por conta de 

uma chuva, uma das barragens que abastecem a vila, localizada na cachoeira do Maceno, 

desmoronou, tornando-se um problema para os moradores. 

Esse ocorrido foi em fins de janeiro, e sua solução partiu de ação promovida pelos 

próprios moradores. Quando estive na vila no dia 04 de fevereiro de 2014, tal problema foi-

me avisado por um morador já na espera do ônibus. Chegando à vila, em um dos orelhões, 

havia uma anotação que dizia respeito a uma reunião marcada para o mesmo dia. A pauta 
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seria a questão da água. Procurei saber se haveria a reunião, e alguns moradores disseram que 

acabou não ocorrendo. Contudo, houve um diálogo entre os moradores buscando saber quem 

se disponibilizaria a ir até a cachoeira do Maceno para efetuar a reforma da barragem. Um dos 

voluntários conversou comigo – um morador que não possui empreendimento na vila, e que 

tem sido um informante elementar para a minha pesquisa. Informou-me que quinze pessoas 

haviam se prontificado a ir; porém apenas oito foram no primeiro dia, considerando ainda a 

necessidade de retornar para finalizar a obra. Além disso, foi feita a proposta, a quem optasse 

por não participar da empreitada, para ajudar financeiramente. Tal ajuda era para os gastos 

com óleo do barco e alimentação dos voluntários. Segundo o mesmo informante, a ajuda 

também não foi tão satisfatória. 

Outro dilema já apontado: parte dos moradores e ocupantes utilizavam bombas para 

aumentar a pressão da água proveniente da cachoeira do Maceno, o que enfraquecia a sua 

distribuição para as casas. Isso ocorria, evidentemente, nos momentos e dias em que a pressão 

da água já era baixa, devido ao alto movimento turístico, comum no verão. 

 
Figura 19 - Mangueiras que auxiliam na distribuição de água na vila. 

Fonte: Paulo Tácio 
 

4.4.3 Transporte 

 

No que diz respeito à mobilidade, o principal acesso à vila é feito pela linha de 

ônibus Estação/Peruíbe – Barra do Una. É possível também chegar à vila por meio de barco, 

tanto pelo Rio Una, ou via mar. No entanto, a estrada do Una é a mais importante via de 

acesso, e obviamente a mais utilizada para chegar ao bairro. Por ser uma estrada de terra, os 

contratempos são comuns: quando há muita chuva seu acesso é precário, e até chega a ser 

inviável. Em períodos secos a poeira é o incômodo. 
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A empresa Intersul faz a ligação de Peruíbe à Barra do Una, com a linha. Os 

horários, saindo de Estação/Peruíbe até Barra do Una, são: 04h15min, 08h45min, 12h30min, 

18h30min. Os dois últimos horários incluem no itinerário o caminho até a cachoeira do 

Paraíso. Da Barra do Una até Estação/Peruíbe, os horários são: 05h25min, 10h30min, 15h, 

20h. Os dois primeiros horários passam também pela cachoeira do Paraíso
51

.  

O site verificado ainda inclui dois horários que não estão sendo mais operados: um 

ônibus que levaria de Peruíbe até a vila, saindo às 23h10min, e outro que retornaria a Peruíbe, 

saindo às 00h40min.  

Ainda sobre os horários, não raro, a falta de pontualidade é expressiva, ocorrendo até 

mesmo atrasos com mais de uma hora. Um dos maiores que presenciei foi em uma segunda-

feira, 03 de março de 2014, em pleno feriado de carnaval. Neste dia o ônibus atrasou em 

praticamente todos os horários, sendo que no período da tarde, quando deveria chegar por 

volta das 14h30min, não chegou. Havia diversos moradores esperando o ônibus, bem como 

muitos turistas. Quando o atraso já estendia por mais de uma hora, um morador que estava ao 

meu lado concluiu que este horário não iria mais ser feito, restando esperar o próximo ônibus, 

que chegaria por volta das 20h. Esperei pelo ônibus e, enfim, este chegou aproximadamente 

às 20h10min. Assim, partiu para Peruíbe relativamente lotado por volta das 20h30min.  

Como se não bastasse o infortúnio aos moradores, em muitas de minhas viagens e 

deslocamentos na vila, presenciei outros problemas que tocam a questão do transporte e são 

tidos como corriqueiros: chuva excessiva, queda de árvores na estrada, pequenas quedas de 

barreiras que obstruem o acesso. Em um dia até fui alertado por uma moradora para que 

tirasse fotos de uma queda de árvores na estrada devido a uma violenta chuva. Noutra viagem 

um pneu estourou, mas felizmente já estávamos na cidade de Peruíbe.  

O transporte é uma “garantia do direito a cidade sustentável”, como se refere o Plano 

Diretor (2007) da cidade de Peruíbe. Diz o artigo 10 deste plano: “O princípio do acesso 

universal à infra-estrutura e serviços públicos é definido como a universalização da 

infraestrutura e serviços públicos básicos com qualidade”. A empresa Intersul possui a 

concessão para operar as linhas de ônibus no município desde 2006. Segundo estudo realizado 

pelo Instituto Pólis (2012), a própria prefeitura move uma ação judicial contra esta empresa. 

De tal modo, há muitas reclamações públicas direcionadas à empresa. No mês de fevereiro de 

                                                           
51

 Disponível em: <http://www.peruibest.com.br/guia-da-cidade/horario-de-onibus-municipais.htm>. Acesso em: 

24 mar. 2014. 
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2014 houve um abaixo-assinado promovido pela rede AVAAZ (uma organização que 

promove petições via internet) apontando algumas situações, como não cumprimento de 

horários dos ônibus. 

A prefeitura de Peruíbe, após reclamações em meados de 2014, rescindiu o contrato 

com a Empresa Intersul, e em seguida a própria empresa entrou na justiça contra tal decisão. 

De todo modo, foi contratada temporariamente a empresa “Estrela Maior”. Em minhas 

últimas viagens no último semestre de 2014 até a vila, a situação não se difere da anterior. Os 

ônibus, muito precários, quebraram em duas delas. Em uma destas ocasiões, foi bem no meio 

da estrada, um pouco depois de passar a entrada para o Porto do Tocaia. Ficaram na estrada 

crianças, mulheres, homens e alguns idosos. Neste caso, a carona, quando passa, os ajuda, 

mas em muitos casos é preciso andar por três, quatro ou até mais de cinco horas. Neste dia 

precisava voltar para São Paulo, eram aproximadamente 15h, caminhei pela estrada e 

consegui uma carona em um veículo distribuidor de gás na região. 

Neste caso, envolvendo todo o papel de políticas públicas promovidas pelo Estado, e 

no caso, o município, o turismo necessita de sua presença para garantir melhorias em 

infraestrutura, ponderando que este é um componente importante para a própria qualidade de 

vida dos moradores. Em cima do que foi advertido por uma moradora no início deste tópico, 

isso dificulta a melhoria de vida e perspectivas de desenvolvimento do turismo de base 

comunitária. Na verdade é algo constrangedor. 

 

4.4.4 Comunicações 

 

Os meios de comunicações públicos são restritos a dois telefones públicos (orelhões), 

que funcionam por meio de uma bateria. Assim, ambos param de funcionar ou falham 

constantemente. Quando ocorre dano, é necessário esperar pela vinda de um técnico da 

empresa Vivo. Em algumas ocasiões acontece também de não se conseguir completar 

chamadas para outras cidades. 

Um fato curioso é que os orelhões, além de cumprirem sua função de oferecer o 

serviço público de comunicação para a vila, também recebem outro peculiar papel de 

comunicação: muitos recados, lembretes, convocações de reuniões e reclamações são 

colocados na parte interior da cabine. São inseridos pelos moradores, ou mesmo por 

funcionários da Fundação Florestal. 
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Como forma de buscar outros mecanismos de comunicações, uma vez que esse 

serviço pode ser imprescindível, alguns moradores adquiriram aparelhos de celular, em geral, 

um tipo que se chama celular-rural, aparelho geralmente usado em lugares distantes de 

grandes centros.  

No Decreto nº 7.512, de 30 de junho de 2011
52

, a Anatel afirma o direito às 

comunicações para comunidades tradicionais em unidades de conservação de uso sustentável, 

desde que geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Indaguei a 

uma das moradoras, esposa de um conhecido líder comunitário, quando conversávamos a 

respeito dos problemas eventuais de comunicação, se ela conhecia este decreto, ou se alguém 

a tinha notificado, porém ela afirmou que não tinha ciência de tal legislação. 

 
Figura 20 – Telefones Públicos ganham função dupla de comunicação: externa e interna.  

Fonte: Paulo Tácio 

 

4.4.5 Saúde 

 

Contou-me um morador antigo: “eu fui conhecer médico quando tinha 28 anos, 

depois de casado”. O principal mecanismo de acesso à saúde pública é no posto de saúde, 

localizado ao lado da escola. Uma das moradoras trabalha no posto, é agente de saúde que 

atua na prevenção de doenças dos moradores, visitando-os em suas residências. Não há 

médicos trabalhando efetivamente, e são raras as visitas destes profissionais, em tempos atrás 

era uma vez por semana. Assim, um atendimento médico mais efetivo é feito em Peruíbe. Um 

jovem, por exemplo, quando fazia um trabalho extra de reparo em uma casa, machucou-se – 

entrou um pequeno cisco de material em seu olho – e teve que ir para Peruíbe. Embora o 
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jovem reclamasse também do atendimento em Peruíbe, felizmente não foi um ferimento tão 

grave. 

Também houve, por um período, atendimento psicológico, no entanto, foi retirado 

pela prefeitura. Segundo a agente, no início até havia procura por este atendimento, mas logo 

depois houve uma baixa, provavelmente provocando a exclusão do serviço. 

Sobre a função do posto nas temporadas de turismo, a agente conta que os turistas 

vão ao local para os seguintes atendimentos:  

[...] problemas que acontecem no calor: desidratação, diarreia, eles vêm 

buscar soro, às vezes eles se machucam. Tem muito esse negócio de alga, 

que às vezes se queimam com alga, ou às vezes eles vêm pegar pomada, por 

causa de mosquito, buscar um antialérgico que tem aí, que tem alergia, fica 

inchado. Então, mais pra essas coisas (informação verbal).
53 

Por parte dos turistas, as reclamações ficam em não ter um pronto-socorro, uma 

farmácia na vila. A própria funcionária concorda com estas queixas, haja vista que muitos 

destes turistas levam filhos pequenos, e que às vezes são acometidos por queimaduras, e levá-

los à cidade torna-se preocupante. 

 

4.4.6 Energia 

 

Segundo moradores, a luz elétrica foi instalada no bairro no final dos anos de 1980, 

trazendo um importante benefício às residências. Nas ruas a iluminação é quase inexistente, 

até havia uma pequena iluminação nas proximidades da escola da vila, mas segundo alguns 

moradores, esta foi retirada. 

 

4.5 O espaço do lazer dos moradores 

 

                                                           
53

 Depoimento extraído por meio de entrevista. 



152 
 

 
Figura 21 - O surfe é um dos esportes praticados pelos jovens.  

Fonte: Paulo Tácio 

 

O lazer da comunidade difere, obviamente, de acordo com a faixa etária. Mas alguns 

moradores frequentam as praias, principalmente fora da temporada, ou em dias menos 

turbulentos. O campo de futebol é um dos mais utilizados pelas crianças e jovens. E no mês 

de maio há um evento futebolístico, que envolve times da região e de outros locais da Juréia. 

A prática de surfe é frequente, principalmente pelos mais jovens. Há um jovem, em 

particular, que possui inúmeras pranchas de surfe, e que já tentou empreender um trabalho na 

vila como monitor desse esporte. No momento, não está se dedicando mais a esta prática, 

porém, possui um intenso desejo de retomar o projeto, que incluiria diversas modalidades do 

surfe. Alguns moradores, que possuem filhos pequenos ou adolescentes, demonstram 

desaprovação com a prática deste esporte, dizendo que o jovem fica o dia inteiro surfando e 

não faz outra atividade.  

Já no Rio Una, há uma procura por diversos tipos de entretenimento. A prática de 

pesca não é uma atividade apenas produtiva, mas também cumpre sua função de lazer. Alguns 

moradores saem para pescar e é comum a companhia de outros amigos, provenientes de 

outros bairros e regiões, ou mesmo ocupantes e veranistas. No Una, além dos passeios de 

barco, o caiaquismo também é uma das práticas prediletas dos moradores. Eu mesmo fiz um 

passeio a convite de um jovem morador. 
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Figura 22 - Prática de caiaquismo.  

Fonte: Paulo Tácio 
 

4.6 As manifestações culturais 

  

Um dos moradores mais notórios da vila construiu uma “casa de farinha”. Segundo o 

que ele mesmo disse, isso foi feito para o resgate da cultura no local. Ao lado desta casa há 

um pequeno roçado de mandioca - existe na região uma pequena prática de roça, muito sutil, 

ou mesmo há exemplos, como no caso de uma moradora do Caramborê que possui diversas 

árvores frutíferas que são usadas em seu restaurante. No mais, a prática de roça foi sendo 

deixada amiúde. 

A permanência do imaginário ligado às praticas simbólicas locais denota a existência 

de atividades culturais imateriais remanescentes. Alguns moradores ainda contam histórias 

passadas, mitos da região, como a estória do tucano dourado. Nestes contos misteriosos, 

mistura-se certo misticismo ufológico, pois contam também que o lugar é procurado por seres 

extraterrenos. Presenciei e participei destas conversas, contadas com rigor e precisão que as 

tornavam completamente fiáveis. Em relação às práticas culturais materiais, a anual Festa da 

Tainha tem sido uma das mais importantes. Desta maneira, as festas, os mitos, os causos 

foram assimilados por outros grupos sociais. Adventícios, ocupantes e outros também 

incorporaram estas práticas.  

A pesca, que tem uma importância econômica muito forte, ainda é um dos elementos 

mais mencionados, funcionando até mesmo como marcador social aos “tradicionais”. 

Geralmente em conversas, reuniões e entrevistas, moradores e ocupantes justificam as 

mudanças que ocorreram no lugar, dizendo uma referência muito semelhante: “Está vila só 
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possui dois pescadores tradicionais”. Assim, compreendem esse processo de mudança, 

embora também, constantemente, os que possuem, utilizam o estatuto de tradicional sempre 

quando preciso. 

  

4.6.1 A religião 

 

As religiões seguidas pelos integrantes da comunidade são diversas, havendo uma 

predominância católica, como afirma este trecho do estudo técnico: 

A religião católica é predominante entre as famílias, seguida da religião 

evangélica. No mês de junho de 2008 foi inaugurada a Capela de Santo 

Antônio, padroeiro da comunidade. Há uma igreja da Assembleia de Deus, 

onde os cultos são realizados pelo pastor da comunidade. A relação entre os 

católicos e evangélicos pode ser considerada harmônica. Os membros 

evangélicos não participam das festividades na comunidade que têm os 

tradicionais bailes de viola (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2010, p. 83). 

 

No entanto, quanto a este mesmo trecho, é importante salientar alguns fatores que 

constatei, pois, atualmente, existem duas igrejas pentecostais na região. E outro fato é sobre a 

participação de membros de tal segmento religioso nas festividades, como na Festa da Tainha, 

tendo em vista que na bibliografia e estudos são apontados por muitos autores esta questão. 

Contudo, alguns, em entrevista, afirmaram que há participação, sim: 

A turma fala um pouco que antigamente não tinha religião evangélica? O 

pessoal fala assim, que acabou assim, porque muitos que eram dessa parte 

acabaram virando evangélico, ficaram evangélico. Eu sou evangélica, eu sou 

da igreja. Então, o pessoal fala que foi um pouco por isso. Antigamente, não 

tinha a igreja evangélica na Barra do Una. Hoje tem.  

Assim, indaguei à moradora se ela frequenta as festas nos dias de hoje: 

Eu vou. Vou ali, participo um pouquinho, mas não fico lá no meio do baile. 

Mas, assim, eu não acho legal, mas eu vou. A gente vai, a gente participa, a 

família dele é de Iguape, a irmã dele veio, mora em Registro, veio, 

participou, ficou aqui. A gente participa, sim (informação verbal).
54

 

 

Outra moradora corroborou para o entendimento desta situação: 

As pessoas tão voltando às origens católicas. Porque daí, que aconteceu, a 

cultura deles se perdeu. Tem as reisadas, as coisas que... Tem várias dessas, 

eu não conheço muito bem a cultura deles, até porque eu sou evangélica, 

acho bonita a cultura deles, mas eu sou evangélica. Então, eles tão 

despertando pra isso... Eles... Mas, o padre tá vindo, tá tendo missa, tá 

voltando as raízes deles. Então, isso abre um horizonte antigo, as festa de 
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reisada, aquelas festas que eles puxavam, de Santo Antônio... Eu não 

participo, mas eu acho legal. Porque é a cultura deles... Então, se eles têm a 

cultura deles, eu acho legal, eles também lutar pra divulgar a cultura deles. 

Você entendeu? (informação verbal).
55

 

O advento das igrejas pentecostais na comunidade, em parte dos registros 

acadêmicos, é um fato visto como inibidor da cultura caiçara. Todavia, alguns moradores que 

são adeptos das religiões “evangélicas” fizeram questão de enfatizar que isto não é um 

problema que impede a realização das festas, e que até não veem problema em participar na 

produção dos eventos, ainda que tal atitude seja de maneira passiva. 

 

 4.6.2 A Festa da Tainha 

 

Estive presente na Festa na Vila de Barra do Una em meados de julho, nos dias 06 e 

07 de julho, munido de caderno de campo e máquina fotográfica para diversos registros do 

evento. Durante os meses de agosto a dezembro de 2013 realizei diversas viagens ao bairro, 

onde foram gravadas entrevistas feitas durante a observação participante, dando composição à 

metodologia do trabalho.  

A Festa da Tainha é peculiar no litoral do sudeste e sul brasileiro e ocorre em 

diversos municípios, vilas e bairros na temporada de inverno. Nos meses da estação mais fria, 

tem-se a “época tainheira”, nos dizeres de Gioconda Mussolini. Este peixe, pertencente à 

família dos mugilídeos, encontra-se em meio marítimo, embora crie-se em água doce, onde 

vive durante algum tempo, para logo depois correr para o mar (MUSSOLINI, 2005, p. 192). 

A pesca da tainha igualmente constitui um acontecimento social, tendo relevância não apenas 

econômica, mas também simbólica, quando da aproximação do peixe na faixa litorânea 

durante os meses de inverno (DIEGUES, 2004, p. 244). 

Na Vila de Barra do Una a festa ocorreu no centro comunitário do bairro, que é um 

importante local onde são realizadas discussões e reuniões que deliberam ações para o 

desenvolvimento da comunidade. Como sucede no meio do ano, o evento se assemelha às 

festas juninas, onde é notada a presença de bandeiras coloridas e também de uma imensa 

fogueira. O evento tem apoio de instituições governamentais e das principais associações 

comunitárias locais, como a AMBU e AMO. 
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Figura 23 - Cartaz elaborado pela comunidade anunciando a Festa da Tainha, 2013. 

 

De acordo com o cartaz indicado na figura 24, a festa iniciou-se em 2013 às 20h, 

contudo, por volta das 19h30min notei que havia diversas pessoas circulando por entre as 

barracas, e mesmo o som já tocava músicas populares. Como também menciona o mesmo 

cartaz, o horário de encerramento da festa acontece quase no início do outro dia. Parte 

considerável dos participantes resiste ao horário tardio, permanecendo horas a fio, madrugada 

adentro, se divertindo e dançando.  

Antes do início são dispostas as barracas que venderão os quitutes. Os moradores que 

chegam são de diversas faixas etárias, mas principalmente casais, com ou sem filhos. A 

maioria são moradores locais (tradicionais e ocupantes não tradicionais), mas há também um 

número significativo de turistas.  

Algumas barracas disponibilizam mesas e cadeiras. Assim, os participantes vão se 

acomodando e pedindo o prato principal da festa, que é a tainha. Além do peixe, também 

compõem a gastronomia local diferentes iguarias: pastéis de mariscos, hot-dogs, tapioca, 

tortas de frango ou palmito, bolos de limão, chocolates, pavês, maçãs do amor, entre outros. 
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As bebidas não ficam apenas nos costumeiros refrigerantes e cervejas. Similar às 

festas juninas, é possível apreciar o vinho quente, o quentão, além de cachaças locais, como a 

goiabinha, e também a cataia
56

, muito presente no litoral sul paulista. 

 
Figura 24 - Moradores, ocupantes e turistas dançando no baile de Fandango. 

Fonte: Paulo Tácio 

 

Afora a circulação pelas barracas para deguste dos quitutes presentes, e também pela 

espera para o baile do fandango, os moradores, entre alguns os mais jovens, dançam ao som 

de diversas músicas populares brasileiras, principalmente as músicas de estilo sertanejo.  

O fenômeno musical atual, o funk – também chamado de funk carioca – tocava 

diversas vezes. Este estilo atrai parte da juventude, seja de locais periféricos, mas também das 

classes mais abastadas, localizadas em regiões centrais. Na festa, algumas pessoas mais velhas 

desaprovavam a execução de tal música. A princípio, observando os jovens se divertindo com 

o funk, indaguei-me até que ponto isso não seria um “fator desviante” quanto ao apreço por 

suas tradições culturais, e se iriam ter interesse em ver o baile de fandango. A resposta a esta 

interrogação veio quando começou o baile do fandango, que teve seu início aproximadamente 

às 23h. Lá estavam alguns dos jovens, os mesmos que dançavam o estilo funk, se divertindo 

também com a música tradicional local, o fandango.  

No baile, igualmente, nota-se a presença de muitos moradores, que se divertem e se 

revezam entre pares, embalando-se na festa. A música também não desagrada aos anseios dos 

turistas que, apesar da timidez, dançam ao som da música e lotam o salão. 
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Figura 25 - Músicos violeiros do Vale do Ribeira e região. 

 

Os músicos não são moradores da Vila de Barra do Una. São em parte caiçaras da 

região de Iguape ou do Vale do Ribeira. Tocam os seguintes instrumentos: violas (são duas, 

entre elas, uma que se chama “viola ribeirana”, detalhe que me foi informado por um dos 

músicos), banjo e pandeiro. Um dos violeiros é também o vocalista do grupo. Também há um 

revezamento com os músicos que ficam de apoio e substituem os integrantes que iniciaram o 

baile. Entre os músicos há, até mesmo, um jovem garoto. O rapaz, aparentando a casa dos 

vinte anos de idade, vestia roupas ao estilo skatista, ou rapper, usava uma touca, corrente e 

calça larga. Lá pelas tantas, assumiu a viola ribeirana e manteve a sequência musical junto ao 

grupo. Um dos integrantes do grupo informou-me que tal garoto era filho de um dos músicos. 

Participei novamente da Festa da Tainha em julho de 2015. Agora, sob nova gestão, 

a SABU e os parceiros pareciam ter organizado uma festa um pouco maior. Era perceptível 

que havia mais pratos, e até mesmo bingo sorteando uma leitoa. O público também foi maior. 

Segundo moradores, muitos que participaram com barracas não eram proprietários de 

estabelecimentos, como bares e restaurantes.  

 

4.6.3 Outras festividades 

 

Existem outras festividades no decorrer do ano. Uma dessas foi um batizado coletivo 

realizado na recentemente construída capela de Santo Antônio. A moradora que me convidou, 

residente no Caramborê, afirmou que seria interessante se eu fosse, disse que eu iria ver 

“como na vila as pessoas fazem coisas, sim”. Estava provavelmente querendo dizer que há 

festividades nas quais os moradores são protagonistas. Ela também pediu para que eu 

fotografasse o evento, inclusive sugeriu me pagar. Obviamente recusei o pagamento, 
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respondendo que não era um profissional de fotografia, e que tinha um conhecimento bastante 

superficial e amador. Todavia, fui e registrei este momento interessante para os moradores, e 

posteriormente entreguei as fotos para a moradora e alguns de seus funcionários. 

Detalhe interessante, e que foi anotado em meu caderno de campo, foi uma fala 

curiosa do Padre que celebrou a missa. Residente em Peruíbe, afirmou que fora indagado 

pelos moradores a respeito de sua continuação nos cultos católicos, já que a vila fica em lugar 

razoavelmente afastado da cidade de Peruíbe. Respondeu com energia que vai continuar 

vindo, sim, e que não tem faltado. 

 
Figura 26 - Batizado coletivo. 
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Capítulo 5 - Atividades econômicas: da pesca à supremacia do turismo 

 

 
Figura 27 - Peixarias da vila que atualmente atendem ao turismo.  

Fonte: Paulo Tácio 

 

5.1 Turismo é fato 

 

A Vila de Barra do Una, assim como a Juréia, vivenciaram diversos ciclos 

econômicos (SANCHES, 2004). Nota-se em muitos diálogos com moradores o quão é 

perceptível que o turismo é um fato já de longa data. Em depoimento colhido durante esta 

pesquisa, uma moradora recordou isso. Segundo a moradora, o local era frequentado por 

muitas pessoas, até mesmo estrangeiros. Mas aos poucos houve uma diminuição por conta da 

infraestrutura precária, e também pela Estação Ecológica, que possivelmente refreou a vinda 

de turistas, e, assim, fez com que a vila ficasse, segundo palavras da própria moradora, 

“esquecida”.  

Cumpre retomar Nunes (2003), que não apenas constatou a crescente do turismo na 

vila, mas também notou mudanças socioestruturais. A vila, à época, já estava amalgamada por 

moradores que alternavam suas atividades econômicas. Ramires e Mirella (2003), que 

estudaram a pesca na região, corroboram a análise dessa transição: 

[...] a principal fonte de renda das famílias é proveniente do turismo. Os 

moradores também trabalham como caseiros na casa dos turistas, 

comerciantes nos bares, donos de campings, pilotos de barcos para passeios, 

guias para pesca esportiva, e também vendem iscas vivas para os pescadores 

esportivos (RAMIRES E BARRELA, 2003). 
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Em um estudo técnico feito pela Fundação Florestal, até mesmo a instituição se 

tributou também a referendar as mudanças na atividade produtiva. Deste modo, reitera e 

reconhece: 

Quase todas as famílias entrevistadas na Barra do Una têm entre suas 

fontes de renda os ganhos do turismo e da pesca, complementadas por 

outras atividades. A partir dos ganhos por tipo de atividade e período do ano, 

estimamos a média de ganho por família. No entanto, apenas a renda mensal 

ligada ao turismo é possível ser estimada, pois os ganhos vêm tanto da 

baixa como da alta temporada do turismo. Para as demais fontes de renda 

como a pesca e o extrativismo, os ganhos são somente em período de 

temporada; para outras fontes, apenas os que têm serviços fixos, como 

caseiro, bolsas auxílio e aposentadoria, são mensais. Sendo assim, a renda 

familiar é constituída por no mínimo duas fontes de renda diferentes, e varia 

ao longo ano (grifo nosso) (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2010, p. 85). 

 

Nesta declaração fica claro que a instituição entende que houve e continua ocorrendo 

processos de mudança, ainda que o turismo se vincule à vila e às demais atividades 

tradicionais. Para planejamentos futuros, é de bom tom dizer que o turismo não seja uma 

atividade excessivamente privilegiada. Diversas formas de subsistência e outras fontes de 

renda são bem vindas e devem ser estimuladas e continuadas. 

Na mesma entrevista que cedeu o ex-gestor da EEJI, este aponta que, além do 

turismo sempre ter existido, observa-se o desdobramento de três segmentos financeiros 

importantes: 

Primeiro que o turismo sempre aconteceu ali. Antes da Estação, durante a 

Estação, sempre aconteceu. Na Barra, comprovadamente, você tem três 

atividades, digamos. Uma delas é a pesca, que hoje é um grupo menor que 

depende forte pra geração de renda, mas ainda tem; o turismo, que é a 

grande fonte de renda da comunidade; e a relação veranista-tradicional, que 

também gera recursos pra eles, na medida que eles cuidam das coisas... 

Então, têm estas três atividades. Elas, dentro do que tá previsto na lei, dão 

condição pra você fazer os acordos... Até que se resolva a questão fundiária 

(informação verbal).
57

  

Igualmente, nesta declaração, em que pese a visão de legalidade do gestor, que 

contrasta em alguns casos com os discursos dos moradores e ocupantes não tradicionais, 

percebe-se sua abertura de diálogo, que foi confirmada por diversos moradores e ocupantes 

não tradicionais, participantes assíduos de reuniões ou discussões sobre a vila.  

Mas há moradores que salientaram a importância da pesca, entre alguns contrapontos 

que a sazonalidade do turismo lhes impinge, principalmente no inverno. Desse modo, diz ela, 
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que: “... vive do turismo praticamente três meses, que são a temporada. No inverno, a gente 

passa até dificuldade. Nessa época a gente vive da pesca...” 

 

5.1.2 A experiência da comunidade com o turismo 

 

 
Figura 28 - A praia no feriado de maior visitação, na virada de ano.  

Fonte: Paulo Tácio 
 

É perceptível que além das atividades nos equipamentos de infraestrutura turística 

(bares, restaurantes, pousadas e campings), outros trabalhos são realizados nas casas de 

muitos veranistas e também de moradores tradicionais, que recrutam ajudantes para executar 

diversas tarefas de limpeza, ajustes e concertos de equipamentos em residências, entre outros. 

Geralmente, estes trabalhos ocorrem com mais frequência quando se aproxima a temporada 

de verão. 

O perfil do turista que frequenta a vila é evidentemente ligado a busca de sol e praia. 

Uma pesquisa realizada pela equipe técnica da Fundação Florestal, no ano de 2012, aponta 

que os motivos principais dos turistas que procuram a região se dão pelo simples lazer, banho 

de mar e rio. A maioria destes turistas é oriunda da capital paulista, os quais, em parte, 

possuem segunda residência nas praias próximas a Barra do Una (CORDEIRO et al , 2012). 

A vila possui como principal atrativo a Praia da Barra do Una. Outras praias são 

acessadas por meio de trilhas, como as Praias do Caramborê, onde há camping e moradores, e 

também a Desertinha que, como fica claro em seu nome, é um local onde não há meios de 

hospedagem, tampouco moradores. De tal modo não é permitido acampar. Todas fazem parte 
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da vila e RDS. A travessia é interessante, sendo cruzada por meio do costão rochoso, outro 

atrativo natural, onde há mirantes para as praias do Una e Caramborê.  

O fluxo anual turístico, assim como em boa parte do litoral paulista, é bastante 

sazonal. Financeiramente, na perspectiva dos moradores, é afirmado que a temporada de 

veraneio começa especificamente após o feriado de natal, dia 26 de dezembro, seguindo até o 

feriado de carnaval. Outros dizem que esta se estende até o feriado da Páscoa. Mas é no final 

de ano que se vê campings e praia bastante lotados. Em minhas viagens observei que 

principalmente o feriado de fim de ano, réveillon, registrava os maiores números de visitação. 

Bastava circular pela vila e via-se quase todos os campings completamente lotados. 

A pesca é notadamente também muito procurada pelos turistas, entre elas a artesanal 

e a esportiva. Identifiquei que há opiniões distintas dos moradores, principalmente quando 

participei de uma reunião em que a pauta foi a pesca. Como supracitado, alguns pescadores, 

entre eles os antigos, trabalham a pesca artesanal; outros, mais jovens, praticam a pesca 

esportiva – principalmente os que se localizam em uma região da vila que se chama Tocaia –, 

na qual se fisga o peixe, solto em seguida. É no rio Una que a pesca é feita regularmente, onde 

se encontram também os manguezais e restingas, e a ilha do Ameixal, possível de visitar por 

meio de passeios de barco. Os pescadores também, de certa forma, se tornaram guias 

(informais), contam a história do local, demonstram também conhecimento dos aspectos 

biogeográficos. Assim, o turismo, associado à pesca artesanal, é uma atividade que remonta 

há mais de vinte anos.  

Outro tipo de turismo em franca ascendência na região é o de educação ambiental e 

estudo do meio. Diversas escolas de ensino básico e médio procuram a localidade, como é o 

caso de colégios como o Anglo, e muitas universidades paulistas. Os moradores, em parcerias 

com a Fundação Florestal e também com universidades, já realizaram alguns encontros. 

Mostram-se organizados para receber grupos, com atendimentos nos meios de hospedagem, 

restaurantes e também com os monitores da vila, que são em parte os jovens. Além disso, 

contam com a experiência dos antigos pescadores. 

A vila tem forte potencial para desenvolver variados tipos de turismo, como o 

ecoturismo, tanto nas praias, ou no rio, trilhas, entre outros lugares. Há diversas trilhas e 

caminhos, recentemente algumas destas foram mapeadas. O caiaquismo é um esporte 

procurado e praticado tanto por moradores como turistas no rio, que é bem simples de 

navegar, como conta um jovem morador, já que o rio é “morto”, ou seja, “parado”. Muitos 
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destes turistas trazem seus equipamentos. Alguns moradores que habitam casas ao lado do rio 

também alugam caiaques para turistas.  

A organização do turismo tende a ocorrer por meio da SABU, tendo em vista que 

todos seus integrantes trabalham de certa forma com turismo (e também a pesca). Como a 

associação é dividida em diretorias, algumas delas se dedicam às atividades de turismo. 

Observando algumas atas da experiência da primeira RDS (2007-2009), o turismo estava 

presente em quase todas as reuniões. Naquela ocasião, organizavam-se em comissões que 

tratavam especificamente de turismo, e o assunto foi debatido à exaustão nas reuniões, 

conjuntamente a outros, como: infraestrutura, sistema de comunicação e sinalização; 

instalação de trilhas interpretativas, atracadouro; ordenação de áreas de camping, pousadas; 

atendimentos a turistas e visitantes (turista de um dia, como assim está na ata), instituição de 

códigos para visitante, cadastramento e normas para monitores ambientais e agências 

operadoras; pretenderam captar fontes de financiamento, fundos para o turismo; propuseram 

organizar eventos esportivos (surf, canoagem), ou ainda a elaboração de um calendário de 

eventos anual, passeios de barco, a instalação de um centro de visitantes, e até mesmo o 

resgate cultural do fandango, roça e casa de farinha. 

 
Figura 29 - Lixo na época de veraneio.  

Fonte: Paulo Tácio 
 

Alguns destes encaminhamentos gerados nestas reuniões foram concretizados, 

principalmente no tocante à infraestrutura e reforma de casas e estabelecimentos. Aliás, 

curiosamente, a pauta infraestrutura estava sempre colada à pauta turismo. Também 

estabeleceram diversas parcerias com grupos próximos, com outras associações, ONGs, 

prefeitura, a própria FF, entre outros.  
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Em alguns eventos, como nas festas, há significativa coletividade entre a 

comunidade. A festa da Tainha é um exemplo de parceria entre SABU e AMO, e até outros 

atores. O atual presidente fez uma autocrítica, contando-me que havia centralizado demais a 

última festa em suas mãos. Como já apontado, também há organização comunitária na 

recepção de grupos escolares, com a divisão de recepção de grupos. Todavia, o turismo no 

local é, em sua maioria, organizado individualmente, e pautado pelo imediatismo de se 

discutir ações apenas às vésperas da temporada. Este problema tem sido colocado por 

moradores e também foi apontado por um ex-gestor, que assume culpa pela não continuidade 

de reuniões durante o ano.  

As reuniões comunitárias, embora tenham sofrido também altos e baixos, 

continuaram, e o turismo permanece com a mesma expressividade em suas pautas. Nas 

últimas reuniões, no último semestre de 2014, por conta da volta da RDS (ou mesmo sua 

concretização, que parece ser definitiva) muitos moradores, e inclusive lideranças, voltaram a 

frequentar os encontros. No mês de novembro, em 2014, houve eleição para membros que 

irão compor o conselho deliberativo da RDS.  

O ex-gestor aqui entrevistado pretendeu formatar algumas ações, como elaborar 

roteiros dos atrativos, ou até mapear a gastronomia, para que os proprietários de restaurantes 

pudessem divulgar de maneira mais eficiente seus pratos. Também observava a questão da 

sazonalidade, visto que almejou trabalhar mais assiduamente no tocante ao uso público da 

Estação Ecológica, o que favoreceria principalmente a educação ambiental. Foram até 

realizadas parcerias com moradores, inclusive monitores e pescadores. 

Estes são pontos a indicar que na vila a experiência do diálogo decorrente da 

existência do turismo, antes mesmo da EEJI, somado às experiências de participação na luta 

contra as restrições da UC, acarretou em um conhecimento adquirido na prática, algo muito 

interessante para os moradores. Como registrado positivamente pelo ex-gestor da FF, foram 

realizados alguns intercâmbios que colocaram pessoas da comunidade em confronto com 

outras realidades. 
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Figura 30- Jovens moradores já promoveram cursos da prática de surf para turistas.  

Fonte: Paulo Tácio 

 

Pululam ideias quando se conversa sobre o turismo. Alguns pretendem implementar 

escolas de surfe; outros pretendem equipar seus campings, instalar chalés. Fala-se muito na 

questão financeira. E nesse ponto, é visível que moradores que não possuem 

empreendimentos turísticos mostram-se ávidos por inserirem-se nesta atividade. Em feriados 

prolongados, montam suas barracas e vendem pastéis, cocos, água, cerveja, batidas, bolos, 

mariscos, ostras, e também alugam equipamentos para que os turistas possam tomar duchas e 

banhos rápidos nas praias.  

Em entrevistas e conversas com moradores tentei conversar sobre o significado de 

turismo de base comunitária. Perguntei tanto em entrevistas quanto em conversas informais. 

Muitos moradores, pela experiência, têm conhecimento da existência deste tipo de turismo. 

Entre tais, alguns apontam até mudanças de opinião: 

Que eu no início, quando eu ouvi falar no turismo de base comunitária, me 

apavorou, me assustou. Eu falei: você é louco, deixar uma pessoa na minha 

casa. Ficar dentro da minha casa, não, nunca. Não vou querer (informação 

verbal).
58

 

Esta mesma moradora disse que sua cabeça ficou muito fechada. Na verdade ela faz 

uma crítica aos moradores, ressaltando um hermetismo excessivo na comunidade, e que se 

leva a indagar qual a possibilidade do turismo de base comunitária ser viável por lá. 

Em outra perspectiva, um dos ocupantes não tradicionais observa que os moradores 

estão preparados para desenvolver o turismo, pois nota que são organizados. Ficou sabendo de 

uma recepção coletiva e organizada a um grupo. Entende que: 
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 Depoimento extraído por meio de entrevista. 
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O turismo de base comunitária poderia resolver todos os problemas desta 

sociedade. Porque, por exemplo, se você organizasse a pesca tanto numa 

cooperativa, nem todos os pescadores precisam pescar todos os dias. Se você 

tivesse um barco grande, que pudesse ir pro mar, e fizesse equipes que 

revezassem, com mais gente para puxar a rede. O pescador não precisa 

pescar todos os dias, ele pode fazer o revezamento, porque é assim que 

funciona no resto do mundo. Cooperativa de pesca, não tão longe daqui, 

Santa Cataria, funciona assim, no Chile funciona assim, outros países 

andinos funciona assim. Por que que na Barra do Una, no Brasil, não pode? 

 

O convívio é nitidamente amigável entre morador tradicional e ocupante tradicional, 

praticam muitas atividades juntos, principalmente relacionadas à pesca de lazer. E, além 

disso, o contato existente entre os turistas e moradores é, igualmente, visivelmente harmônico, 

nos campings, pousadas, bares, restaurantes, passeios de barcos, barracas. Ainda que se 

obstem muitos impeditivos a um atendimento turístico, os moradores que trabalham com o 

turismo fazem o que podem para se organizar e receber bem os turistas.  

As experiências dos turistas são relatadas pelos moradores. Muitos fazem amizades e 

retornam. Alguns turistas costumam acampar no local desde meados dos anos 1980, quando 

do início da EEJI. Notei isso em diversos campings em que fiquei. A relação de prestação de 

serviço é superada pela amizade. Muitos retornam constantemente à vila, porém, mais na 

época de temporada. Isto é um dos fatores mais importantes para um funcionamento mais 

efetivo do turismo de base comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma questão preocupante que transpõe vários fatores é o caso do uso excessivo de 

bebidas e drogas por parte dos turistas. Na comunidade, este assunto aparece timidamente nas 

Figura 31 - Cozinha comunitária de camping.  

Fonte: Paulo Tácio 
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discussões sobre turismo. Ouvi alguns moradores se mostrarem preocupados, e alguns 

entenderem que isso existe e “não se pode negar”, mas que o turista fazer uso no próprio 

camping do morador “é muita falta de respeito”. Uma ex-gestora também mencionou que 

muitos turistas bebem excessivamente e usam drogas nos quintais dos moradores 

(proprietários de campings), desrespeitando o espaço dos moradores. Decerto é assunto que 

gera preocupações pelo fato de poder atingir os jovens da própria comunidade. E motivo de 

preocupação comum quando se fala em comunidades que lidam com tal atividade. 

Na pesquisa de campo observei em diversas ocasiões que, da parte dos turistas, estes 

geralmente reclamam a respeito da falta de infraestrutura turística, principalmente relacionada 

aos banheiros nos campings, ou sobre o aspecto rudimentar dos meios de hospedagem. 

Indaguei a alguns moradores se relatavam aos turistas sobre sua situação de impasse em não 

poder, geralmente, reformar suas casas. Muitos dizem que sim, que explicam aos turistas os 

problemas burocráticos, e mesmo os políticos e sociais que têm de enfrentar. 

Constata-se que atualmente há poucas, ou quase inexistem, parcerias com empresas 

de turismo de outros lugares. Em um dia, peguei o ônibus e fui até o porto do Tocaia. Notei a 

presença de uma empresa que se chamava ECOTUR. O carro tinha um adesivo com o 

seguinte letreiro: “conheça a Juréia”. Procurei na internet e notei que um de seus princípios 

era a “educação ambiental”, em conjunto com a “visita à comunidade local caiçara”, onde o 

visitante poderia, inclusive, apreciar uma “comida caseira com morador caiçara”. A refeição 

não estaria inclusa no pacote da agência
59

.  

Apesar de ter visto tal agência algumas vezes na Barra do Una, sua presença tem 

gerado alguns questionamentos por parte de moradores. Alguns afirmam haver pouco contato 

da agência com a comunidade. Muito além das atividades tradicionais, o turismo é uma 

atividade que conecta diretamente a comunidade desta vila a uma economia mais abrangente, 

além de reafirmar as características culturais locais.  
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 http://www.ecoturperuibe.com.br/roteiros.htm 
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Figura 32 - Diversos moradores montam barracas nas temporadas de veraneio.  

Fonte: Paulo Tácio 
 

5.1.3 Resumindo: quais conflitos impedem o desenvolvimento do turismo de 

base comunitária?  

 

 As bases teóricas nos indicam que o histórico das experiências envolvendo as áreas 

protegidas brasileiras foi, durante muito tempo, antidemocrático e pouco estimulador da 

participação social. Os ideais de preservação de John Muir foram essenciais para a construção 

dos pressupostos que amparam as justificativas de instituição de muitas unidades de 

conservação. Não que os ideiais de “preservação” de natureza fossem inteiramente ruins, mas 

os métodos e artifícios utilizados para a instituição de unidades de conservação – no caso do 

Brasil, as de proteção integral – foram e continuam seguindo padrões autoritários que 

merecem questionamentos. Na verdade, os fins nos mostram que, em muitas situações, os 

meios e suas justificativas foram ineficientes. 

 Neste sentido, nota-se que a visão estritamente preservacionista está presente nas 

ideologias de muitos ambientalistas paulistas, estendendo-se na consolidação de legislações 

ambientais e também na gestão das unidades de conservação, como no caso da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Barra do Una. Este ponto se classifica como um dos maiores 

empecilhos ao desenvolvimento local; a sustentabilidade dos ambientalistas “defensores” da 

Juréia parece apenas contemplar o meio ambiente, dispensando a participação social das 

comunidades na responsabilidade conjunta de defesa da natureza. O trabalho de Ferreira 

(2012) demonstra a forte influência de notórios ambientalistas de São Paulo, em que parte 

destes eram contra até mesmo a recategorização da EEJI. Neste ponto, este estudo comprovou 

o histórico de pouco diálogo desde a instalação da EEJI, e até mesmo a recategorização, que 

não atendeu aos interesses das associações de moradores da Juréia. Conta-se também o fato da 
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UC de proteção integral ter privado os moradores de infraestrutura, sofrendo diversas 

violações de direitos constitucionais: principalmente saúde, saneamento básico, serviços de 

telecomunicações e transporte de qualidade. Embora a Barra do Una tenha sido contemplada 

com o estatuto de RDS, a Fundação Florestal terá o desafio de lidar com uma área de uso 

sustentável, com um conselho deliberativo que funcione como um canal para que seus 

encaminhamentos promovam processos decisórios. A primeira experiência mostrou que 

houve alguns lampejos de boa governança (GRAHAM, AMOS e PLUMPTRE, 2003), ou 

subiram-se alguns lances na escada participativa (ARNSTEIN, 2002), havendo envolvimento, 

que seja em poucos momentos, com até algumas poucas tomadas de decisão coletiva. Mas, 

posteriormente, quando vem à superfície das discussões a luta pela permanência de todos, o 

conselho se esfria. Das percepções de proteção da natureza abalizadas por John Muir até a 

formação da EEJI, que causou um dano íntimo à comunidade sem precedentes, sobrevém um 

embate desproporcional entre FF e moradores, observado nas formações dos Mosaicos (2006 

e 2013). A continuar esta atitude centralizadora, os conflitos e disputa territorial seguirão a 

impulsionar entraves a um futuro promissor para a vila e toda região inserida no Mosaico. 

Observando estas constatações, considera-se que os princípios de legitimidade e voz 

(GRAHAM, AMOS e PLUMPTRE, 2003) aqui não são contemplados; e os demais princípios 

elaborados por estes autores sequer podem ser analisados.  

 Em geral, a relação Fundação Florestal versus comunidade é quase sempre 

problemática. Esta última reivindica peremptoriamente o uso mais correto dos recursos 

financeiros, entre eles os investimentos que o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

introduz na área. Estes apontam a Fundação Florestal como uma instituição muito 

centralizadora, e que conduz verticalmente (de cima pra baixo) todos os projetos que 

envolvem turismo. Dizem os moradores que, quando a FF propõe algum projeto de turismo, 

este já vem “pronto”, como “receita de bolo”. Acordos, principalmente os “acordos de boca”, 

também são pouco elucidativos e geram muitos mal-entendidos, pecando pela pouca 

funcionalidade. Aliás, as expressões “receita de bolo” e “acordos de boca” revelam bastante 

como pensam os moradores acerca do tratamento dado pela instituição no tocante ao turismo 

no bairro.  

 Não fugindo à regra das legislações e políticas ambientais, o tratamento dos governos 

brasileiros dado ao turismo, ao longo de muito tempo, igualmente foi condicionado ao 

federalismo centralizador. O histórico da condução do turismo é semelhante ao histórico da 

legislação ambiental: as decisões e políticas foram sempre verticalizadas. Quando ocorre a 

descentralização das políticas de turismo nos anos noventa, esta serviu apenas para montar o 



171 
 

“palco” para a iniciativa privada. É claro que o turismo não pode ser visto como o “único” e 

“melhor negócio” para as comunidades, mas o fato é que, a despeito de sua descentralização, 

pouco se foi construído efetivamente, como, por exemplo, instrumentos políticos que sejam 

desenvolvidos em escala local. Há muito pouco tempo os governos sinalizam mudanças no 

sentido de emponderar municípios, abrangendo o desenvolvimento sustentável como 

entendem Molina (2002) e Buarque (2004). Em decorrência deste histórico, a condução 

institucional do turismo ainda não abrange as muitas demandas de comunidades locais. Em 

nível nacional, ainda há poucos programas de turismo; e políticas públicas, por exemplo, que 

amparem o TBC, são praticamente inexistentes, salvo alguns raros editais.  

 Ainda em quesitos negativos, um dos maiores problemas evidentes é a falta de 

zoneamento e ordenamento turístico, algo ressaltado mesmo por moradores. A experiência 

dos moradores revela que há considerável conhecimento de seus impactos em sentido 

negativo, principalmente no que tange às questões ambientais. A quantidade excessiva de 

turistas é motivo de preocupação. Uma moradora relatou que precisou passar horas coletando 

lixo na praia, após um feriado onde se observou a presença de inúmeros turistas. O acúmulo 

de lixo e o descuido por parte dos turistas são recorrentes preocupações de moradores.  

 A desunião dos moradores, certamente, é outro ponto. Há momentos de união, 

contudo, se esvaziam tanto em ocasiões em que a comunidade é derrotada, ou mesmo quando 

obtém êxitos. O conflito interno existe e é um fator preocupante. No momento, percebe-se 

que, em muitas ocasiões, parte dos moradores estão ocupados em resolver seus problemas 

particulares, que incluem reformas e reparos de suas casas, bares, restaurantes, campings ou 

pousadas. O que é evidentemente necessário, pois dependem destes equipamentos para seu 

sustento. Mas é preciso a constante retomada do engajamento social e político. O 

subaproveitamento do turismo é o efeito desta atividade ser tocada individualmente, com 

poucas ações coletivas e planejamento sazonal, ocorrendo em momentos anuais específicos, 

pautados por imediatismos. Estes fatores são categoricamente determinantes para o insucesso 

do turismo.  

 

5.1.4 E o que possibilita à Barra do Una o desenvolvimento de um turismo de 

base comunitária? 

 

 O discurso ambientalista tem sinalizado para mudanças. O preservacionismo dos 

ambientalistas paulistas, que influenciam nas decisões da área, tem sido contestado e 
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veementemente criticado. A pressão por participação popular nos debates sobre gestão de 

áreas protegidas tem crescido no Brasil desde a década de 1980. Os moradores da Juréia não 

se deram completamente por satisfeitos com o Mosaico constituído, e até mesmo continuam a 

elaborar documentos e ações que apontam para uma grande disputa territorial. É preciso que 

se avalie as possibilidades de pactos, mediações e mitigações, ou, pelo menos, paradigmas da 

adequação envolvendo todos os implicados com a área (HERCULANO, 2006; ALIER, 2014). 

O papel do gestor em diante será muito importante, deverá conciliar as demandas da 

comunidade, estabelecer parcerias e conduzir a gestão da área com imparcialidade. Para que 

isto ocorra de maneira eficiente, as gestões podem se amparar nos princípios de boa 

governança de áreas protegidas elaborados por Graham, Amos e Plumptre (2003). Vale 

advertir ainda, neste tópico, uma nota reflexiva sobre a consolidação da área: esta não pode 

ser vista como desmobilizadora, uma vez que a Barra do Una conseguiu o feito de se tornar 

uma RDS, a comunidade deve evitar a sua retirada dos embates que envolvem a Juréia. 

Lembrando da máxima de que “a união faz a força”.  

 Certamente, os aspectos naturais e culturais da vila são os maiores insumos dos 

moradores da Barra do Una. Sua ligação afetiva, enraizamento com o local, é o ponto mais 

importante, mas havia necessidade premente de mudar a unidade de conservação, agora 

passando a ser uma RDS. Apesar ainda da permanência de muitos conflitos, a mudança de 

categoria pode ser um primeiro passo para o desenvolvimento sustentável da vila. Seria 

ingênuo acreditar que todos na vila, sem exceção, possuem um espírito “conservacionista”; 

mas o imaginário da comunidade se volta para a região, muitos mostram sua afetividade com 

o local, e como exemplo promovem ações de proteção à natureza, como foi destacado no caso 

de uma ressaca que iria prejudicar muitos animais marinhos, mariscos e caranguejos. O 

enraizamento é presente nos moradores tradicionais, e também nos ocupantes não tradicionais 

e proprietários de segunda residência, formando laços de vizinhança e sociabilidade. Por 

possuir afinidades entre si e com a região, os moradores podem agir conjuntamente em ações 

comunitárias, em defesa de seus interesses coletivos de permanência, e se preocupando com a 

organização social da vila. 

 A experiência com a luta política, o aprendizado diário – mesmo que seja parcial – 

sobre a máquina estatal, como de leis, políticas públicas, todos estes são fatores desenvolvidos 

ao longo de um intenso período de luta. Decorrente disso, a história política dos moradores é 

debatida em algumas atividades de turismo. Gestores apontam que este histórico de lutas 

políticas trouxe fatores positivos, que germinaram um comportamento participativo nos 

moradores.  
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 A experiência com o turismo foi adquirida ao longo dos tempos. Os moradores têm 

expressivo conhecimento desenvolvido com a atividade de turismo. Percebe-se uma razoável 

organização socioprodutiva da atividade, que seja mínima; mas é impossível negá-la. 

Preparam festas, eventos, atendem grupos escolares, dividem atividades, e em muitas vezes de 

forma coletiva, comprovando uma mínima organização. A relação turista-morador é outro 

aspecto que acentua as experiências de sociabilidade entre estes grupos. Isto foi possível por 

meio de observação participante, assim como é referendado em pesquisa realizada pela FF, 

mostrando que os visitantes costumam voltar ao local (CORDEIRO et al, 2012). Os ocupantes 

não tradicionais que são proprietários de segunda residência também colaboram com o 

desenvolvimento do turismo, haja vista que estão em número expressivo. Mas não é só por 

número que se fazem presentes, também se constituem como parceiros em muitas das 

atividades no bairro. Baseando-se nos elementos-chaves constituintes do turismo de base 

comunitária analisados por Fabrino (2013), o componente “organização comunitária” é de 

fato o mais presente na comunidade estudada nesta dissertação. 

 A vila possui potenciais parceiros adquiridos ao longo do tempo: governo, 

associações, ONGs, universidades, entre outros. Os governos, que atuam (ou deveriam atuar) 

de forma mais presente na área, precisam entender que devem trabalhar como parceiros, 

abstendo-se das práticas centralizadoras, ou paternalistas. Devem encorajar o diálogo como 

forma de estímulo a uma busca de autonomia da comunidade. Houve centelhas de parcerias 

entre a Fundação Florestal e comunidade, embora a fundação tenha sido criticada por ter 

“escolhido” quem seria parceiro, como acusam os ocupantes não tradicionais. Este grupo 

desenvolveu atividades, participou das discussões e pleiteia sua permanência. As parcerias 

com as demais instituições, além de trazer benefícios mútuos, podem fomentar capacitações, 

participação em projetos para viabilizar os potenciais da comunidade. Por discordância de 

ideias, ocorreram momentos de ruptura entre algumas organizações não governamentais e 

associações da Juréia. Mas estas relações podem ser retomadas com vistas a intensificar e 

promover ações comunitárias na área. Estas ações devem ser articuladas, promovendo a 

mobilização de grande parte dos moradores. As universidades devem agir como parceiras, 

pois é contraproducente ignorar o conhecimento local para a produção de conhecimento 

científico, além do que as premissas da função universitária são: ensino, pesquisa e extensão. 

A extensão é uma via de mão dupla, e foi constatada em campo nesta pesquisa, pela troca 

entre alunos de ensino superior da universidade de São Paulo diante da experiência dos 

moradores da Vila de Barra do Una. 
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Considerações Finais 

Trilhar pelos caminhos dos conflitos que envolvem o destino de populações em áreas 

protegidas e observar as bases de suas reproduções sociais e materiais, especificamente o 

turismo, foram o grande desafio desta dissertação, que de fato não consegue se encerrar. É 

impossível concluir precipitadamente algo num cenário que vive reviravoltas incessantes. 

Todo cuidado ao especular é pouco, embora façamos, adiante, alguns apontamentos do que se 

analisou.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar as possibilidades de desenvolvimento e gestão 

de um turismo de base comunitária na Vila de Barra do Una, que está inserida nos limites de 

uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Considerou-se aferir também o contexto de 

conflitos decorrentes do histórico de áreas protegidas no local, assim como a apropriação e 

entendimento do turismo pelos atores envolvidos, e os impactos sociais, culturais e 

ambientais ocasionados por esta atividade.  

A metodologia utilizada, a etnografia e descrição densa de Geertz (2012), se não 

conseguiu completamente, ao menos pretendeu construir uma narrativa que trouxesse as 

indagações e anseios da comunidade. Partindo dos estudos bibliográficos essenciais, com 

destaque para Diegues (2001), Vianna (2008), Alier (2014), Coriolano (2009) e Fonseca 

(2012), a etnografia permitiu compreender, do ponto de vista mais próximo da análise do 

contexto, as discussões, participação política, como os grupos sociais atribuem seus 

significados às relações conflituosas entre todos os envolvidos com a vila e região da Juréia, 

sejam eles moradores que detêm estatuto de tradicionais, sejam ocupantes não tradicionais, 

gestores e funcionários da Fundação Florestal. O intuito foi avaliar como estes significados 

influenciam na reprodução do turismo local. 

No caso do histórico e presente da área estudada, retomemos a discussão maior, que 

é a luta pela permanência. No mito da natureza intocada (DIEGUES, 2001), uma das 

referências bibliográficas essenciais para esta dissertação, aponta a prevalência das ideologias 

bioncêntricas de ambientalistas paulistas na instituição e gestão observadas. 

A ideia de recategorização materializada no Mosaico de Unidades de Conservação 

Juréia-Itatins surgiu em um primeiro momento em 2006, seguido de um breve período de 

existência, decaindo posteriormente. Levantou-se outra proposta em 2013, a qual sofreu 

ameaças de nova queda, mas atualmente parece que se mantém erguida. Deste histórico, foi 

gerada uma esperança desconfiada nos moradores, uma vez que insiste em persistir um 
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passado malfadado. Agora estes moradores vivem à espreita de um futuro menos incerto. Mas 

o processo não está dado por encerrado: ocupantes não tradicionais, enredados na teia de 

conflitos, seguem com a preocupação de perderem suas residências. Moradores preocupam-se 

com esta potencial mudança estrutural na vila, que os atingirá financeiramente, e, além disso, 

não devemos nos esquecer do laço afetivo claramente existente entre os grupos.  

A impressão que nos fica é que as instituições públicas de meio ambiente tratam um 

tema complexo “com muita simplicidade”, e isso se faz presente na execução e gestão da área. 

Esta discussão traz como desdobramento o questionamento de como deve ser o pacto com 

grupos sociais que não são contemplados pelo estatuto de moradores tradicionais. Questiona-

se: a simples desapropriação dos ocupantes não tradicionais que não se caracterizam nos 

preceitos da Fundação Florestal resolverá os problemas? Não há possibilidade de outras 

formas de pactos? Como ficam os laços afetivos claramente existentes entre os grupos? E 

como ficará a comunidade posteriormente a esta decisão, uma vez que tal relação gera uma 

receita financeira substancial à comunidade?  

No histórico das UC no Brasil há muitos exemplos de desapropriações. Mas é 

importante frisar que a Vila de Barra do Una desenvolveu sua história, suas peculiaridades, 

seu turismo. É interessante colocar em pauta a discussão. De todo modo é a comunidade, em 

decisão coletiva, que decidirá o futuro de todos, e deve decisivamente participar desta e de 

todas as decisões que influenciem seus futuros. 

Portanto, o impeditivo maior para a melhoria de vida na vila remete à história de 

repressão às atividades tradicionais por parte da instituição da estação ecológica, da 

incapacidade do poder público em solucionar estes problemas, da dicotômica atitude do 

Estado: presente na repressão, ausente nas políticas de infraestrutura. Estes, infelizmente, 

ainda são os desafiantes maiores ao desenvolvimento da comunidade. Notemos que o “pecado 

de origem” da instituição da EEJI – ou seja, a formação completamente equivocada da 

primeira unidade de conservação, que desvinculou a participação dos povos que lá habitam – 

persistiu, e seu fantasma ainda flutua na vila. Todavia, deve, adiante, ceder aos poucos espaço 

a uma perspectiva de gestão participativa. Fica a indicação do trabalho de Graham, Amos e 

Plumptre (2003), que versa sobre os princípios de boa governança em unidades de 

conservação. Embora a mobilização social não se construa por meio de uma “receita de bolo”, 

a comunidade pode retomar a unidade, procurando realizar e fomentar projetos de ação 
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cultural, ação comunitária, projetos educativos de lazer como forma de resgate coletivo. É 

importante frisar que na comunidade e bairro há uma unidade vista sob um ângulo muito sutil. 

Por fim, o governo paulista precisa mudar em relação à condução das políticas que 

abrangem a Juréia e Vale do Ribeira. Ao longo destes 28 anos de áreas protegidas que 

aportaram pelo lugar, este governo pouco contribuiu com as comunidades que habitam estas 

regiões, relegando-as a um processo de exclusão com histórico de mais de vinte anos. 

Importante lembrar aqui Marx, para quem o estado encontra-se favorável à classe dominante, 

pois é “a forma de organização que os burgueses dão a si mesmos” e pela qual também 

“fazem valer seus interesses comuns”. Assim, segue o pensador alemão, entendendo que 

“todas as instituições comuns passam pela mediação do estado e recebem uma forma política” 

(MARX, 2001, p. 75).  

No tocante ao turismo, é manifesta a disposição dos moradores em desenvolver suas 

atividades. A princípio, as atitudes para tal estão dispersas, de forma mais individualizada, ou 

abarcando pequenos espaços e grupos familiares, o que contraria as proposições e princípios 

do turismo de base comunitária. Entretanto, é perceptível, também, por parte da comunidade, 

que os rendimentos provenientes da atividade turística, assim como sua gestão, deveriam ser 

bem distribuídos, pois seria de fato mais salutar para a vila.  

Em aspectos sociais, o desenvolvimento de um turismo de base comunitária depende 

de diversos fatores, entre eles da continuidade do associativismo dos moradores. Assim, 

voltam-se às preocupações de consubstanciar o sentido de “comunidade” novamente, no 

tocante também ao desenvolvimento de um turismo para o bem comum. Além disso, o 

turismo não deve ser a panaceia da vila. Deve ser trabalhado ao lado das outras 

potencialidades econômicas. É preciso ter cautela devido ao cenário complexo, mas em um 

projeto de turismo devem-se privilegiar diversos aspectos que não apenas os econômicos, 

respeitando a idiossincrasia local, sua dinâmica com o espaço e seu enraizamento. A 

comunidade é que deve ser a protagonista e procurar o melhor caminho para a construção de 

um turismo sustentável. Os insumos, a natureza, uma cultura, e mesmo uma notável 

experiência de participação popular e com a atividade do turismo ela demonstra que tem.  

Esta pesquisa não se encerra com estes últimos parágrafos. Espero que, além de ter 

trazido a situação da Vila de Barra do Una, possa contribuir com futuros planejamentos do 

turismo na região. Também espero que contribua com diálogo científico no que diz respeito às 
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questões que envolvem áreas protegidas, na condução do turismo nessas áreas, e 

principalmente no discurso sobre participação popular. 

Sobre participação política dos cidadãos brasileiros, ainda cabe lembrar dos intensos 

levantes que ocorreram no Brasil. No dia 13 de julho de 2013, jovens paulistanos integrantes 

de um movimento contra as tarifas de transporte público marcharam contra o aumento das 

passagens. Em São Paulo houve forte repressão policial. A mídia mostrou os atos de repressão 

da polícia, e o caso ganhou forte repercussão nacional. Após isso, o país tomou as ruas e o 

movimento cresceu – embora até mesmo ganhasse matizes contraditórios, como defender a 

volta de governos militares. As atuações do grande contingente de pessoas nas ruas foram atos 

de participação popular sem precedentes, ponto crucial que já havia sido preconizado na 

constituição de 1988.  

O aumento da participação popular em todas as discussões sociopolíticas, inclusive e 

essencialmente, é preciso e urgente nas que envolvem áreas naturais protegidas. Acredito que 

é disto que estamos falando. 
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Roteiro Entrevista – Despadronizada  

 Apresentação dos entrevistados. Nome, idade, como chegou à vila e o que faz. 

 Sobre o passado da atividade turística - Como era o turismo antigamente, antes da 

estação ecológica, e logo após sua instalação.  

 Como eram as festas antigamente. Casamentos, festas religiosas, etc. 

 Com qual frequência ia pra cidade e o que comprava e comercializava. 

 A relação dos moradores com a Fundação Florestal (antigamente e hoje).  

 Como é o turismo hoje. 

 Quais aspectos positivos e negativos do turismo. 

 Você se considera beneficiado ou excluído pelo turismo. 
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ROTEIRO ENTREVISTAS PROJETO TURISMO E PARTICIPAÇÃO  

PROJETO GESTÃO PARTICIPATIVA E TURISMO E UCS 

Público-alvo: Comunidade 

 

1) Quais os principais desafios enfrentados pela comunidade? 

2) De que forma esses desafios são enfrentados?  

a. de forma individual e/ou coletiva 

b. existem projetos comunitários? Se sim, como são desenvolvidos? 

3) Existem atividades que são feitas coletivamente, por exemplo, mutirões, organização de festas, 

eventos religiosos e esportivos, confecção de artesanato e atividades de geração de renda? 

4) Quais as formas de participação dos moradores nessas atividades?(ou em outras atividades não 

citadas no exemplo) 

a. Como vocês se reúnem para organizar e tomar as decisões sobre como estas atividades 

serão feitas? 

b. Quais os espaços (locais) em que essas decisões são tomadas? (associação, ong, escola, 

posto de saúde) 

c. Como vocês dividem as responsabilidades sobre quem fará o que?  

5) O que você pensa sobre o turismo? Quais são as vantagens e desvantagens do turismo para o 

bairro? 

6) Qual a relevância do turismo na sua vida e na vida da sua família? 

7) Existem reuniões, encontros e discussões em que são conversados coletivamente assuntos 

ligados ao turismo no bairro?  

a. Nos assuntos relacionados a visitação/turismo, há transparência na comunicação entre 

os moradores e entre os prestadores de serviços?  

b. As informações são transmitidas da mesma maneira para todos?  

8) Como é feito o planejamento/organização do bairro com relação ao turismo? 

a. Você se lembra de alguma situação importante relacionada a isso? 

b. Há projetos elaborados pela comunidade sobre visitação/turismo? Ou elaborados por 

outras instituições? 

9) Como são tomadas as decisões sobre o turismo? Essas decisões são respeitadas?  

a. A maioria dos moradores participa efetivamente das decisões ou as decisões são 

tomadas apenas por algumas pessoas? 

b. Quem são pessoas/instituições que exercem influência nos assuntos ligados a 

visitação/turismo? 

c. Quem ainda não se envolve? Quem poderia se envolver mais? 

d. Você percebe se alguém é privilegiado nas decisões sobre visitação/turismo? Se sim, 

como isso acontece?  

 

10) Você já participou de uma decisão importante com relação ao turismo no bairro? Qual? 
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11) Como ocorre o envolvimento dos jovens, idosos e mulheres nas atividades e prestação de 

serviços turísticos? E nas decisões sobre o desenvolvimento do turismo? 

 

12) Quando há uma divergência de opiniões sobre assuntos ligados ao turismo, como são tratadas as 

questões?  

a. Todos são ouvidos ou o senhor acredita que algumas opiniões de algumas pessoas são 

privilegiadas? 

13) Como é a relação com o mercado interno (outros prestadores de serviços) do turismo?  

a. Existe uma divisão de tarefas para atender o turista no bairro? 

b. Existe diálogo e parceria com os demais estabelecimentos de atendimento ao turista 

(formação de preços, produtos, serviços)? Se sim, como funcionam essas parcerias? 

c. Os membros da comunidade que atuam com o turismo se percebem como concorrentes 

ou como parceiros para o desenvolvimento do turismo no bairro? 

14) Existem apoiadores/parceiros para o desenvolvimento do turismo na comunidade? Quais são e 

de que forma atuam? 

15) Por estar em uma área natural e no município ______________, quais são as instituições 

(Parque, Fundação Florestal, Secretaria do Meio Ambiente, Prefeitura, Governos Estadual e 

Federal) que interferem no desenvolvimento de atividades turísticas no bairro? Como se dá essa 

interferência? 

a) Como se estabelece o diálogo entre os moradores e estas instituições? 

b) Os interesses e anseios da comunidade são levados em consideração por essas instituições? 

c) Como as demandas da comunidade (turismo/visitação) chegam a essas instituições? 

16) Existem normas para a visitação na comunidade? Quais são? Os turistas costumam obedecer? 

Você se lembra de algum caso sobre isso que queira comentar?  

17) Como é feito o monitoramento das ações e projetos implantados no âmbito do 

visitação/turismo? 

18) Como você avalia a sua participação com relação ao turismo na comunidade e aos desafios que 

você apontou no inicio desta entrevista? 
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ROTEIRO PRELIMINAR DE ENTREVISTA  

PROJETO GESTÃO PARTICIPATIVA E TURISMO E UCS 

 

Público alvo: gestor da uc 

1. Como se dá o processo de definição das reuniões do conselho?  

 Esse processo é definido coletivamente?  

 As reuniões acontecem em um bom horário e em local de fácil acesso? 

2.  Como você analisa/ ocorre a participação da sociedade no conselho?  

 Entender o que o entrevistado entende por participação. 

3. Os membros entendem os assuntos que são discutidos nas reuniões, seja nas questões 

técnicas na clareza das exposições?  

 Há casos em que os membros não entendem o que está sendo discutido?  

 A linguagem utilizada durante as reuniões é apropriada para todos os participantes? 

 Pensar no conhecimento técnico e no conhecimento local (há esforço de 

compreensão desse conhecimento local por parte dos técnicos?) 

 Existem ações de capacitação para os conselheiros relacionadas a assuntos de uso 

público/turismo? Quais são essas ações?  

4. Além do conselho, quais são os outros espaços de decisões e acordos?  

 Como você se relaciona com outros membros? 

5. Qual é o poder do conselho nas tomadas de decisões? 

 O modo como hoje ocorre está divisão de poder está adequado?  

 O senhor acredita que os membros do Conselho tem poder suficiente?  

 Poder como tomada de decisões. 

 O fato do conselho ser consultivo ou deliberativo tem influenciado o desempenho do 

conselho? 

6. Qual a o seu procedimento/encaminhamento com relação às decisões tomadas pelo 

conselho?  

7. Quando há uma divergência no conselho, como são tratadas as questões?  

8. Como são trabalhadas as divergências quando a gestão da UC apresenta uma proposta 

contrária aos interesses da sociedade? 

 Pensar na região onde a UC está inserida/contexto específico de cada UC. 

 Entende-se gestão da UC como instituição responsável pela gestão. 

9. Nas reuniões do Conselho são tratados assuntos ligados ao uso público/turismo?  

 Com que frequência? 

 Como são definidos esses assuntos?  

 Os membros conseguem opinar sobre o que é discutido em relação a uso público? 

10. De que forma as comunidades participam das decisões relacionadas ao uso público/ 

turismo?  

 Pensar em comunidade como moradores / comunidades estudadas no projeto. 
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11. Existem planos estratégicos que visam atender aos objetivos de uso público/turismo na uc 

e beneficiar a comunidade? Quais? Como foram elaborados esses documentos? Houve a 

participação dos membros, moradores e empreendedores turísticos? Como foi esse 

processo? 

 Olhar do gestor sobre o planos existentes. 

 Quais foram as ferramentas / formas / estratégias de participação utilizadas?  

 Foram realizadas reuniões com as comunidades? Se sim, como foram as reuniões?  

 Em sua opinião, o processo foi participativo? 

12. A implantação das atividades ligadas ao turismo na uc seguiram as recomendações dos 

planos, acordos, legislação, propostos anteriormente? Comente. 

13. Há projetos elaborados pela comunidade sobre uso público/turismo? Ou elaborados por 

outras instituições?  

14. A uc tem apoiado os moradores locais nos assuntos de uso público/turismo? Os moradores 

apoiam a uc nas questões de uso público/turismo? 

 De que maneira?  

 O que tem sido feito para atender aos objetivos das atividades de uso 

público/turismo da uc e beneficiar a comunidade? 

15.  Quem são os conselheiros que exercem influência nos assuntos ligados a uso 

público/turismo? 

 Quem ainda não se envolve? Quem poderia se envolver mais? 

 Você percebe se alguém é privilegiado nas decisões sobre uso público/turismo? Se 

sim, como isso acontece? 

16. Quais dificuldades você tem encontrado na gestão do uso público/turismo da uc? E para 

implementar mudanças, como é? 

17. Desde a criação da uc, o uso público teve alguma influência nos conflitos locais?  

 E atualmente, qual o papel do uso público no que diz respeito aos conflitos locais? 

18. Quais os problemas que o turismo gera para a comunidade? E como a comunidade 

enfrenta esses problemas? Como a uc enfrenta esses problemas? 

19. Quais atividades praticadas pelos turistas são pagas? Como este recurso é gerido? Para 

onde vai estes recursos? Como é feita a prestação de contas? 

20. As decisões tomadas pelo conselho sobre uso público/turismo são implantadas de fato 

pela gestão? Como? 

21. Quais ações ligadas a uso público e turismo propostas pelo conselho foram recentemente 

instituídas? Como foi esse processo? 

22. Os compromissos firmados no conselho sobre assuntos de uso público/turismo que não 

foram instituídos são divulgados ao conselho e à comunidade? 

23. Como é feito o monitoramento das ações e projetos implantados no âmbito do uso 

público/turismo? 
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ROTEIRO PRELIMINAR DE ENTREVISTA  

PROJETO GESTÃO PARTICIPATIVA E TURISMO E UCS 

 

Roteiro de entrevista Associações (Adaptado) 

PROTOCOLO DE ENTREVISTAS 

A. Esclarecimentos metodológicos: explicar, em poucas palavras, o propósito do trabalho. 

 

B. Termo de Aceite – Participação na Pesquisa: 

1. Os dados coletados serão usados para propostas de gestão participativa com identificação 

dos informantes. Há também a possibilidade do entrevistado resguardar sua identidade, 

permitindo o uso dos dados sem sua identificação. 

2. Os dados poderão eventualmente ser usados na elaboração de material científico (painéis, 

comunicações, artigos, dissertações, teses, livros) sem a identificação dos informantes. 

3. O entrevistado terá amplo acesso ao material editado (transcrição na íntegra) e também ao 

relatório produzido, podendo sugerir alterações. 

4. A qualquer tempo, o entrevistado poderá solicitar a supressão de seus depoimentos 

usados nos relatórios. 

5. Os entrevistados serão convidados a participar de um fórum para apresentação dos 

resultados e trocas de informações. 

6. Todas as entrevistas devem ser gravadas e transcritas na íntegra, inclusive o protocolo de 

esclarecimentos e aceite. A transcrição na íntegra deverá ser assinada pelo entrevistado e 

pelo pesquisador. 

 

Roteiro 

1. Identificação do entrevistado: nome, idade, história em relação à vila de Barra do Una. 

2. Você se sente um membro da comunidade? 

Como é a sua relação com a comunidade?  

3. Como surgiu a Associação, quais são seus objetivos, quantos membros possui? 

4. Qual o perfil dos associados? 

5. Quais são as formas de participação na associação?  

6. Como ocorre a participação da sua entidade na vila de Barra do Una?  

Com relação às questões políticas, sociais e ambientais. 

7. Quais os principais desafios enfrentados pela sua entidade e quais avanços conquistados? 

8. De que forma esses desafios são enfrentados?  
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a. de forma individual e/ou coletiva(incluindo até mesmo membros da outra 

associação) 

b. existem projetos comunitários? Se sim, como são desenvolvidos? 

9. A sua entidade participa da organização de festas, eventos religiosos e esportivos, ou 

alguma outra atividade que possa gerar renda? 

10. Quais as formas de participação dos moradores e da associação nessas atividades?(ou em 

outras atividades não citadas no exemplo) 

a. Como vocês se reúnem para organizar e tomar as decisões sobre como estas 

atividades serão feitas? 

b. Quais os espaços (locais) em que essas decisões são tomadas? (associação, 

ong, escola, posto de saúde) 

c. Como vocês dividem as responsabilidades sobre quem fará o que?  

11. Como se dá a relação entre a comunidade e o estado? 

12.  Por ser uma área protegida, administrada pela Secretaria do Meio Ambiente do estado, 

quais decisões cabem ao estado e a comunidade? Como é a relação da entidade com as 

instituições estatais?  

13. Qual é a visão da associação sobre turismo na Barra do Una?  

14. Como são feitas as tomadas de decisões na comunidade sobre o turismo? 

a. Você se lembra de alguma situação importante relacionada a isso? 

b. A maioria dos moradores participa efetivamente das decisões ou as decisões 

são tomadas apenas por algumas pessoas? 

c. Quem são pessoas que exercem influência nos assuntos ligados a 

visitação/turismo? 

d. Quem ainda não se envolve? Quem poderia se envolver mais? 

e. Você percebe se alguém é privilegiado nas decisões sobre visitação/turismo? 

Se sim, como isso acontece?  

 

15. Existem membros da associação envolvidos com o turismo? 

Como ocorre?  

 

16. A sua entidade já desenvolveu algum projeto relacionado ao turismo no bairro? Se sim, 

explique. 

Como os moradores entenderam o projeto. 

Como o estado entendeu o projeto. 
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17. A sua entidade já realizou algum tipo de qualificação para as pessoas envolvidas com 

turismo no bairro? 

18. Quais são os desafios/dificuldades e as oportunidades do turismo na comunidade? 

19. Com o turismo, você acredita que houve rompimento de algumas atividades que faziam 

parte da cultura da comunidade? 

20. Você sabe o que é turismo de base comunitária? 

21. Quais as vantagens e desvantagens da realização/execução do trabalho de forma 

comunitária? 

22. Como você avalia a sua participação com relação ao turismo na comunidade e aos 

desafios que você apontou no inicio desta entrevista? 

23. Gostaria de acrescentar algum comentário? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Paulo Tácio Aires Ferreira, RG: 24517691-3, sou estudante da 

Universidade de São Paulo. Sou mestrando do curso de pós-graduação Programa 

Mudança Social e Participação Política. No momento realizo uma a respeito dos 

conflitos e possibilidades de desenvolvimento do turismo de base comunitária na Vila 

de Barra do Uma. Nesta pesquisa utilizo diversos métodos e entre eles pretendo utilizar 

entrevistas com moradores da região como forma de enriquecimento de meu estudo. 

A sua participação envolve uma entrevista que será gravada. A participação neste 

estudo é voluntária e se você decidir ou quiser desistir de continuar em qualquer 

m,omento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Sua participação contribui para a compreensão do fenômeno estudado, assim como 

produção de conhecimento.  

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade poderá ser mantida no mais 

rigoroso sigilo, serão omitidas todas as informações que permintam identificálo (a), 

caso você deseje. Por isso peco que assinale com um X no campo abaixo sobre qual sua 

posição sobre sua identificação: 

(   ) SIM. Autorizo minha identificação, caso a entrevista seja publicada. 

(   ) NÃO. Não autorizo minha identificação. Desejo que minha identidade seja mantida 

em sigilo. 

Caso tenha dúvida quanto à pesquisa, favor entrar em contato pelo telefone: XX – 

XXXXXXXXX, ou pelo e-mail: paulotacio@usp.br. 

Atenciosamente, 

 

________________________ ________________________  

Pesquisador  Local e Data 

 

Diante do exposto, consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste 

termo de consentimento. 

________________________ ________________________  

Nome e assinatura do participante Local e Data 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: Participação política e 

turismo na gestão de áreas naturais no Estado de São Paulo, aprovada no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), processo n° 409448/2013-3, a ser executado no período de 14 meses e cujas 

atividades se iniciaram em janeiro de 2014. 

Meu nome é Paulo Tácio Aires Ferreira, sou mestrando no Programa de Mudança Social e Participação Política 

da Universidade de São Paulo - USP e responsável pela realização desta pesquisa na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Barra do Una. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias de igual teor. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em 

caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato comigo pelo e-mail paulotacio@usp.br ou pelo 

telefone (11) 993432124. Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. 

O objetivo desta pesquisa é compreender o processo de envolvimento e participação da sociedade civil na gestão de 

áreas naturais, principalmente no que se referem às experiências, desafios e perspectivas relacionadas ao turismo e uso 

público destas áreas. E, a partir disso, trazer inovações e colaborações de forma a contemplar estudos que auxiliem 

efetivamente administradores de unidades de conservação, moradores locais e prestadores de serviços turísticos destas 

regiões. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de entrevista.  A 

entrevista terá duração aproximada de 50 minutos e será gravada em gravador digital para posterior transcrição. Sua 

participação é voluntária, isto é, o Sr.(a) participa se quiser e não terá nenhum custo ou quaisquer compensações 

financeiras por participar desta pesquisa. 

O benefício relacionado à sua participação será o de aumentar o conhecimento científico para as áreas das Ciências 

Sociais, Turismo, Geografia e outras interessadas em compreender a dinâmica existente em uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, a exemplo da RDS Barra do Una, para colaborar com o desenvolvimento de 

mecanismos que visem a melhoria da qualidade de vida de suas populações.  

Toda pesquisa possui riscos mínimos potenciais. Esta pesquisa pode envolver risco de constrangimento ou risco de 

dano emocional por razão de alguma pergunta feita durante a entrevista, portanto, a qualquer momento você poderá 

recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o a pesquisador ou com a instituição na qual você trabalha.  

O Sr(a) terá amplo acesso ao material editado (transcrição na integra) e também ao relatório produzido. O Sr (a) 

poderá solicitar, a qualquer momento, a supressão de seus depoimentos usados no relatório. O Sr (a) receberá a 

transcrição na integra da entrevista, e se estiver de acordo irá assiná-la para e devolve-la para o pesquisador.  O 

pesquisador se compromete a deixar uma cópia do resultado final da pesquisa para o entrevistado até dezembro de 

2015.  

O Sr.(a) pode permitir ou não permitir o uso de seu nome ou material que identifique sua participação nesta 

pesquisa, assinalando uma das opções abaixo: 

□ Permito ser identificado como participante desta pesquisa. 

□ Permito que apenas as iniciais do meu nome apareçam nesta pesquisa. 

□ Não permito ser identificado nesta pesquisa, solicitando que depoimento não seja identificado. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar do estudo 

proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

Recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.  

 

 _____________________, ____ de ___________________ de 2013.  

Participante da pesquisa:  

Nome: _________________________  

RG: ___________________________ 

_________________________________ 

(Assinatura) 

 

Responsável pela pesquisa:  

Nome: Paulo Tácio Aires Ferreira 

RG:24517691-3 

_________________________________ 

(Assinatura) 

 


